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NAŠE OBEC ZÍSKALA OCENĚNÍ
OD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ceny vítězům 21. ročníku krajského kola soutěže
Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly v úterý 19. 3. 2019
předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Ceny předal soutěžícím
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Dvacátého prvního ročníku soutěže
Zlatý erb se aktivně zúčastnily obce
a města z celé ČR. Celkově se letos zapojilo všech 14 krajů České republiky.
V Olomouckém kraji bylo přihlášeno 25
projektů. Naše obec získala v kategorii

„Nejlepší webové stránky obce“ krásné
druhé místo, hned za Lipovou-lázněmi.
Kladně hodnocen byl především způsob
poskytování informací občanům, přičemž naše obec využívá SMS info kanál
a mobilní aplikaci Česká obec. Komplet-

Pracovnice obecního úřadu při převzetí ceny

ní péči o web a prezentaci aktuálních informací z obecního úřadu zajišťuje referentka OÚ, paní Jana Rotterová st., které
za to děkujeme.
Ing. Jana Fialová, starostka
MUDr. Kateřina Bláhová, místostarostka

Společná fotografie oceněných

VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ
Jsme společnost, která ráda slaví. Není to přesný výraz, spíše se ráda baví. Vlastně ještě jinak, ráda se nechává bavit. Pominuly svátky,
které jsme museli slavit nuceně, jako třeba první máj – Svátek práce. Nové, jako třeba Halloween nebo Valentýn, jsme se jako společnost
ještě nenaučili pořádně společně uchopit a bavit se jimi. Jiné svátky vnímáme jen jako volno a neslavíme je vůbec. Trvalkou ale zůstávají
Vánoce a Velikonoce. Jsou to svátky, které uznávají a těší se na ně křesťané, židé i ateisté bez rozdílu věku. Přít se můžeme o významu.
Pro někoho jsou oba svátky spojené se sluncem a jeho postavením vůči zemi. Ale už samotný složený název odkazuje na události, které
se staly v noci. Poselství Velké noci je – Ježíš Kristus vstal z mrtvých a je to nejradostnější zpráva za celých 2000 let. Zpráva plná radosti
i naděje pro každého člověka.
P. Milan Palkovič

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

VELKOLOSINSKÉ PRAMENY | 2

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Č. 3/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ LOSIN KONANÉHO DNE 25. 2. 2019 VE VÍCEÚČELOVÉM ZAŘÍZENÍ VELKÉ LOSINY
3/19 1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1. zápis z 2. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velké Losiny ze dne
18. 12. 2018.
1.2. komisi pro přípravu usnesení z 3. jednání ZO ve složení předseda Bc. Renata
Čechová, členové Marta Hradilová a Mgr.
Ivana Blažková.
1.3. program 3. zasedání ZO ze dne 25. 2. 2019.
1.4. odkup části pozemku p. č. 43/1, v k.
ú. Velké Losiny, o výměře 110 m2 (dle skutečné výměry dle GP), od pana D. H., bytem
Nový Malín, za cenu 400,- Kč/m2. Pozemek
se nachází v lokalitě „odbočka“ na Ludvíkov z hlavní komunikace. Náklady na vyhotovení GP byly hrazeny obcí v poloviční
výši (druhou polovinu nákladů na GP uhradil pan Horsák), vklad do KN uhradí Obec
Velké Losiny. ZO pověřuje starostku obce
k podpisu kupní smlouvy.
1.5. podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Olomouckého kraje na rok 2019 na akci:
Rozšíření kamerového systému o bod
v Maršíkově z Dotačního programu pro
sociální oblast 2019 - Podpora prevence
kriminality, v předloženém znění. Součástí podání žádosti o dotaci je deklarace
závazku ponechání majetku pořízeného
z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce a souhlas s realizací. Celková cena
rozšíření kamerového systému je 194.148,Kč vč. DPH (cena dle rozpočtu z PD), maximální výše dotace je 50%, tj. 97.074,- Kč
včetně DPH. Akce bude realizována pouze
za podmínky získání dotace.
1.6. podání žádosti o dotaci z dotačního
titulu MMR ČR, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2019, na projekt:
Velké Losiny-Most č.40C-M1 přes Losinku. Celková cena akce činí 2.318.000,- Kč,
možnost získání dotace ve výši 70% - max.
1.000.000,- Kč.
1.7. podání žádosti o dotaci z dotačního
titulu MMR ČR, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2019, na projekt:
Oprava hřbitovní zdi Velké Losiny.

1.8. cenovou nabídku firmy IREA s.r.o.,
Radniční 4, 787 01 Šumperk, IČ: 48390062,
na Technický dozor stavebníka (dále TDS),
na akci: „Oprava objektu KČS U Losinky“,
za cenu 99.000,-Kč bez DPH, 119.790,-Kč
vč. 21 % DPH, a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
1.9. variantu řízení těžby a prodeje dřeva
nastojato Obcí Velké Losiny.
1.10. uzavření kupní smlouvy na realizaci
výkupu dřeva mezi Obcí Velké Losiny a společností Desná a.s. Velké Losiny, Maršíkovská 563, 788 15, IČO – 45193002 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
1.11. uzavření kupní smlouvy na realizaci
výkupu dříví mezi Obcí Velké Losiny a p. M.
J. a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
1.12. pořízení vybavení pro JSDH v celkové výši do 144.500,- Kč včetně 21% DPH
v rámci technického zhodnocení CAS 24
T815 a podání žádosti o dotaci z dotačního programu na podporu JSDH 2019 - dotační titul č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019.
1.13. směrnici č. 3/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Velké Losiny v předloženém znění. Platnost
této směrnice nastává prvním dnem po
schválení v ZO - to zn. od 26. 2. 2019.
3/19 2. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

zovat Jeseníky-sdružení cestovního ruchu
za finanční spoluúčasti dotčených obcí,
v jejichž katastru stezka povede. Akce
bude realizována pouze za předpokladu
úspěšného získání dotace ve výši 50%
z MAS Šumperský venkov.
2.4. vydání kladného stanoviska k žádosti
o povolení stavebního záměru předškolního vzdělávacího zařízení v obci Velké Losiny firmy Progres Šumperk, Myslbekova
840/24, 787 01 Šumperk, IČ 22834095, jelikož nesouhlasí s tímto záměrem.
2.5. vydání souhlasného stanoviska k žádosti společnosti MR Design CZ, s.r.o., Nábřeží
SPB 457/30, 708 00 Ostrava-Poruba, o souhlas vlastníka s umístěním stavby komunikace sjezdu na pozemku p. č. 2720/31, v k. ú.
Velké Losiny, v majetku obce Velké Losiny, na
navrhované parkoviště na pozemku p. č. 606
v k. ú. Velké Losiny, který je v majetku spol.
Sempronemo, s.r.o., Na hrázi 3228/2, 72300
Ostrava – Martinov, IČ 02615169.
2.6. zveřejnění záměru na právo provést
stavbu
1.dešťové kanalizace, vedení NN na parcele p. č. 606 v k. ú. Velké Losiny, která
mimo jiné zahrnuje uložení dešťové kanalizace a vedení NN (nízkého napětí)do
pozemku p. č. 592, ve vlastnictví Obce
Velké Losiny,
2.na pořízení připojení sjezdu na pozemku p. č. 2720/31, také ve vlastnictví
Obce Velké Losiny
3/19 3. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno:

2.1. pořízení příslušenství k traktoru KUBOTA: luční brány v ceně 23.550,- Kč bez DPH,
sekačky se sběrným košem KOALA 1200
PRO v ceně 156.900,- Kč bez DPH a čelního závaží v ceně 24.340,- Kč bez DPH od
společnosti ŽIVA zemědělská obchodní
a.s., vše za celkovou cenu 247.795,90 Kč
včetně DPH 21%.

3/19 4. Zastupitelstvo obce ukládá:
4.1. starostce obce připravit nový cenový průzkum do příštího jednání ZO na pořízení příslušenství pro letní údržbu na traktor KUBOTA.

2.2. rozpočtové opatření č. 1/2019 v předloženém znění.
2.3. příspěvek obce Velké Losiny v maximální výši 130 250,- Kč s DPH 21% na akci
„Mineralogická stezka“, kterou bude reali-

Ing. Jana Fialová
Starostka obce
MUDr. Kateřina Bláhová
místostarostka
Vypracovala: J. Rotterová

3.1. se zprávou o činnosti Rady obce od
posledního zasedání ZO tj. 18. 12. 2018.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ Č. 4/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÉ LOSINY KONANÉHO DNE 27. 3. 2019 VE VÍCEÚČELOVÉM ZAŘÍZENÍ VELKÉ LOSINY
4/19 1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1. zápis z 3. zasedání ZO ze dne 25. 2. 2019.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
1.2. komisi pro přípravu usnesení z 4. jednání ZO ve složení předseda Mgr. J. Ševčík,
členové V. Černoch a B. Dražný.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
1.3. doplněný program 4. zasedání ZO ze
dne 27. 3. 2019.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
1.4. návrh střednědobého výhledu Rozpočtu obce na roky 2020-2021 v předloženém
znění, který byl schválen RO a finančním
výborem, byl řádně vyvěšen na úřední desce v termínu od 6. 3. 2019 – do 27. 3. 2019.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
1.5. pořízení příslušenství k traktoru KUBOTA: luční brány v ceně 23.550,- Kč bez DPH,
sekačka se sběrným košem KOALA 1200
PRO v ceně 144.500,-Kč bez DPH a čelní závaží v ceně 24.340,- Kč bez DPH od společnosti ŽIVA zemědělská obchodní a.s., 561 82
Klášterec nad Orlicí 120, IČ: 60917598, DIČ:
CZ 60917598. Vše v celkové ceně 192.390,Kč bez DPH, 232.792,00 Kč včetně DPH. ZO
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
1.6. rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši
232 792,- Kč včetně 21 % DPH na nákup
příslušenství na traktor KUBOTA v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
1.7. smlouvu o právu provést stavbu o uložení kanalizační a vodovodní přípojky mezi
Obcí Velké Losiny, Rudé armády 321, Velké
Losiny, zastoupená starostkou obce Ing.
Janou Fialovou (jako budoucí povinný)
a *****, bytem Velké Losiny (jako investor
stavby a budoucí oprávněný). **** je investorem stavby Kanalizační a vodovodní
přípojky k objektu na pozemku p. č. 343,
v k. ú. Velké Losiny, která mimo jiné zahrnuje i uložení kanalizačního a vodovodního
potrubí do pozemku p. č. 157/1, ve vlastnictví Obce Velké Losiny, v k. ú. Velké Losiny, v délce 14,0 m. ZO pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

1.8. jako nejvhodnější nabídku, nabídku
účastník IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, Přívoz,
702 00 Ostrava, IČ: 46580514, na vypracování PD na Likvidaci splaškových odpadních
vod a zásobování pitnou vodou místní část
Ludvíkov obce Velké Losiny, za cenu 495
000,- Kč bez DPH, 598 950,- Kč s 21% DPH
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování: Pro: 11 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas
1.9. po projednání doplněných informací
k vyúčtování dotace SSAZ Velké Losiny
za rok 2018 a vyloučení neúplných či ne-

oprávněných účetních dokladů doložených
ve vyúčtování dle předloženého návrhu
a ukládá vyzvat příjemce k úhradě vratky
ve výši 49.750,- Kč.
Hlasování: Pro: 11 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 1 hlas
1.10. vyúčtování od ostatních příjemců dotace za rok 2018 dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
1.11. žádosti o dotace na rok 2019 dle
předloženého návrhu.

Žádosti o dotace - rok 2019
Žádosti podané v období 15. 1. - 15. 2. 2019

Poř. č.
1

Název
RC Vikýrek

Poskytnuté dotace

Poznámka

2 000
7 000

Činnost spolku
Pekařovská pouť;
Pouť na Štolnavu
Běžecké a lyžařské
trasy - úprava
Hudební pohádky pro děti
v MŠ a workshop pro ZŠ
Dětský den, Rozloučení
s prázdninami

2

Obnova kult. dědictví údolí Desné

3

Jeseníky - Sdružení cest. ruchu

15 000

4

Pamfilia

20 000

5

Zámek VL

15 000

6

vÚžasu

10 000

7

4enjoyit, s.r.o.

0

FilmFest

8

Spolek rodičů a přátel školy

0

Kroužky pro děti

9

Ruční papírna VL

10

Tábor pro děti

5 000

Vánoce v Ruční papírně

Český svaz včelařů

10 000

Medový den

a)VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - CELKEM

84 000

Poř. č.

Název

Poskytnuté dotace

Poznámka

11

TJ Sokol

1 370 000

12

Spolek sportovců v AZ

13

Spolek rodičů a přátel školy

14

NAVA SPORT

50 000

Závody horských kol

15

Šachový klub

100 000

Činnost klubu

b)TĚLOVÝCHOVA A SPORT - CELKEM
Poř. č.

Název

180 000
0

Činnost TJ
Činnost spolku
Sportovní kroužky

1 700 000
Poskytnuté dotace

Poznámka

16

SDH VL

120 000

Činnost sboru

17

SDH Žárová

108 000

Činnost sboru

18

SDH Maršíkov

119 970

Činnost sboru

c)POŽÁRNÍ OCHRANA - CELKEM

347 970
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Žádosti o dotace - rok 2019
Žádosti podané v období 15. 1. - 15. 2. 2019

Poř. č.

Název

Poskytnuté dotace

Poznámka

19

MgA. Roman Janků

18 000 Klášterní hudební slavnosti

20

Lázně VL

26 000

Promenádní koncerty
a divadelní představení

21

Za krásným kopcem, z.s.

40 000

Čokoládové lázně 2019

22

Spolek rodičů a přátel školy

23

Zámek VL

24

4enjoyit, s.r.o.

25

Friendly & Loyal s.r.o.

50 000

Divadelní představení

26

Pamfilia

36 000

Vybavení pro ZUŠ

0
30 000
0

d) KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ - CELKEM

Kroužky pro děti
Kulturní, hudební
a divadelní představení
Losinské léto

Hlasování: Pro: 8 hlasů
Zdržel se: 1 hlas

Proti: 2 hlasy

1.12. uzavření Dodatku č. 4 ke stávající
smlouvě o provozování kanalizace ze dne
11. 12. 2015, jehož součástí je aktualizace
hodnot ex ante pro roky 2019 – 2020, mezi
Obcí Velké Losiny, zastoupenou Ing. Janou
Fialovou, starostkou obce a SmVaK Ostrava
a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zastoupená Ing.
Anatolem Pšeničkou generálním ředitelem.
ZO pověřuje starostku k podpisu Dodatku
č. 4 ke smlouvě o provozování kanalizace č.
00303551/KNS/SU/2015 za dne 11. 12. 2015.
Hlasování:
(hlasování bez 1 člena ZO - Pí. M. Hradilové)
Pro: 11 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

200 000

4/19 2. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Poř. č.

Název

Poskytnuté dotace

Poznámka

27

PONTIS Špk

6 000

PHM na dopravu klientů

28

Charita Špk

18 500

Sociální služby

29

Diakonie Sobotín

18 500

Materiálového vybavení
střediska

30

ZŠ a SŠ Pomněnka

5 000

Podpora činnosti školy

31

Středisko rané péče SPRP

12 000

Terénní sociální služba

e) SOCIÁLNÍ SLUŽBY - CELKEM
Poř. č.

Název

32

Ruční papírna VL

33

Zámek VL

34

60 000
Poskytnuté dotace

Farnost VL

f) PAMÁTKOVÁ PÉČE - CELKEM

Poznámka

174 700

opravy a nátěry střech

50 600

restaurování obrazu
a rámu obrazu Jana
Jáchyma ze Žerotína

174 700

restaurování kamenných
portálů a kredenčních
síní v kostele a dřevěných
prvků ve věži kostela sv.
Jana Křtitele

400 000

2.1. vyúčtování dotace za rok 2018 ve výši
10 000,- Kč Mgr. Janě Kubelkové, Velké
Losiny, IČ: 75558131 na nákup pomůcek
ke cvičení a ukládá vyzvat příjemce k jejímu vrácení v plné výši. Projekt předložený
k žádosti nebyl zrealizován a dotace nebyla využita v souladu se specifikací uvedené
v žádosti.
Hlasování: Pro: 12 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
4/19 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:
3.1. s prezentací podnikatelského záměru
spol. Hruška s.r.o.
3.2. se zprávou z činnosti Rady obce Velké
Losiny za období od minulého zasedání ZO,
tj. ze dne 25. února 2019 doposud (8. - 9. RO).
Ing. Jana Fialová
Starostka obce
MUDr. Kateřina Bláhová
místostarostka
Vypracovala: J. Rotterová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 26.3.2019 byla zahájena Oprava kanalizační čerpací stanice „U Losinky“ firmou
Fortex AGS a.s.

Od 1.7.2019 bude otevřena logopedická
ambulance paní Mgr. Moniky Petrové v II.
NP budovy zdravotního střediska.

Dne 29.3.2019 byl podepsán protokol o odstranění nedodělků s firmou PONVIA na
mostě č. 9C-M1 v Žárové a most byl následně zkolaudován.

Od 1.5. 2019 bude otevřena restaurace
v Areálu zdraví: otevírací doba bude úterý
až neděle.

Dne 9.4.2019 byla podepsána smlouva na
vypracování projektové dokumentace na
akci „Likvidace odpadních vod a zásobování pitnou vodou místní části Ludvíkov“
s firmou IGEA s.r.o., Ostrava.

nicí a obytnou zónou sídliště.
Kancelář pokladny – Ing. Jany Mazánkové
- je dočasně přesunuta do 1. patra z důvodu opravy podlahy kanceláře v přízemí
obecního úřadu.

V únoru byla dokončena projektová dokuNa sídlišti U papírny byla vykácena vedle
mentace na akci „Zřízení specializovaných
komunikace I/44 řada smrků. Jednalo se
učeben, stavební úpravy a vybudování
o přerostlé stromy, které byly napadeny kůbezbariérových přístupů v ZŠ Velké Losiny,
v současné době připravujeme žádost o dorovcem. Jejich vykácení bylo nevyhnuteltaci na MAS Šumperský venkov na realizaci
né. Obec nyní připravuje vysázení nových
I. etapy (Odborná učebna fyziky a chemie,
dřevin (stromy a keře), které budou tvořit
přípravna fyziky a přípravna chemie).
hlukovou a prašnou clonu mezi hlavní silIng. Jana Fialová-starostka, MUDr.Kateřina Bláhová -místostarostka
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KOTLÍKOVÉ DOTACE – INFORMACE PRO OBČANY
Olomoucký kraj plánuje dne 30. 4. 2019 vyhlásit dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. V rámci tohoto dotačního
programu mohou občané, resp. vlastníci rodinných domů na území Olomouckého kraje,
požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel
na pevná paliva spalující výhradně biomasu,
tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační
kotel.

pro získání dotace a ukázky vyplnění a podání
žádosti nabízí i přímo v průběhu seminářů pomoc při vyplnění formuláře žádosti. Aby mohla být žádost relevantně vyplněna, je nutné,
aby si zájemci o tuto službu přinesli s sebou
požadované fotografie v elektronické podobě,
doklad o kontrole technického stavu a provozu k původnímu kotli na pevná paliva nebo
jiné dokumenty prokazující třídu kotle a číslo
bankovního účtu, na který by byla případně
dotace úspěšnému žadateli poukázána. V případě nejasností doporučuje Olomoucký kraj
před seminářem kontaktovat pracovníky oddělení administrace kotlíkových dotací, kteří
požadavky na dokumenty k vyplnění žádosti
upřesní.

Příjem žádostí (formou elektronické evidence
žádostí přes aplikaci na webových stránkách
Olomouckého kraje) bude spuštěn od 4. 6. 2019
(10:00 hodin) do 31. 12. 2019 (12:00 hod.).
V období od vyhlášení dotačního programu
do zahájení příjmu žádostí bude Olomoucký
kraj pořádat informační seminář pro žadatele
dne 22.5.2019 na MěÚ Šumperk, Jesenická 31, velká zasedací místnost, kde kromě
představení dotačního programu, podmínek

Kontaktním místem je oddělení administrace kotlíkových dotací Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779
11 Olomouc (výšková budova RCO naproti

hlavnímu nádraží, 6. patro).
Dotazy a žádosti o konzultace lze zasílat
písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem (kotlikovedotace@olkraj.cz). Pracovníci oddělení administrace kotlíkových dotací
nabízí také možnost osobních konzultací ve
všech pracovních dnech. S ohledem na očekáváný zájem doporučujeme předem dohodnout termín a čas osobní návštěvy.
Veškeré informace o dotačním programu,
včetně kontaktů na pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.olkraj.cz/kotlikovedotace (Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.).
V případě dotazů se můžete obrátit na Ing.
Martina Černockého, vedoucího oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508
233, email: m.cernocky@olkraj.cz.
Ing. Jana Fialová – starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU - PRODEJ DŘÍVÍ VEŘEJNOSTI
Obec Velké Losiny umožňí v letošním roce 2019 v obecních lesích výrobu palivového dříví. Ceny za prm jsou uvedeny v tabulce samovýroby . V případě zájmu se prosím obracejte na lesního referenta obce p. Ševčíka Miroslava ( mob. 728 133 822 ).
CENÍK SAMOVÝROBY , PRODEJ DŘEVA V DROBNÉM (ceny včetně DPH )
palivové dříví ( vláknina )
( Kč / prm )
HMOTNATOST

14

19

29

49

69

99

100 +

150 Kč

250 Kč

350 Kč

400 Kč

450 Kč

470 Kč

500 Kč

SM a BO souše

50 Kč

50 Kč

50 Kč

100 Kč

150 Kč

250 Kč

300 Kč

listnaté měkké

80 Kč

120 Kč

200 Kč

250 Kč

300 Kč

350 Kč

400 Kč

100 Kč

200 Kč

300 Kč

350 Kč

400 Kč

450 Kč

500 Kč

jehličnaté

listnaté tvrdé
dub , akát

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

700 Kč

750 Kč

bříza

100 Kč

200 Kč

250 Kč

300 Kč

350 Kč

400 Kč

450 Kč

nehroubí

30 Kč

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), je povinností chovatelů psů zajistit v pravidelných ročních intervalech očkování psů proti vzteklině. Vakcinace psů proti vzteklině je povinná a je hrazena
chovatelem nebo majitelem psa.

v sobotu 11. května 2019

se uskuteční v obci Velké Losiny a v místních částech Bukovice a Maršíkov

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Majitelé psů, kteří se nemohou v tento den dostavit, mohou se svým psem navštívit přímo
veterinární ošetřovnu MVDr. Franka v Sobotíně č.p. 5 – telefon 583 237 122 (večer), příp.
mobil 602 515 039.
Rozpis stanovišť:
8:00 - 8:30 hod.
u ovocnářského střediska u zámku
8:35 - 9:30 hod.
u Obecního úřadu Velké Losiny
9:35 - 10:10 hod.
u bývalé konírny pro horní část obce Velké Losiny (ul. Žižkova)
10:15 - 10:30 hod. u kulturního domu v Bukovicích
10:40 - 11:00 hod. u hasičské zbrojnice v Maršíkově
Cena za vakcinaci 150,- Kč, očkovací průkazy s sebou.

INFORMACE O POVINNÉM
ČIPOVÁNÍ PSŮ
V současné době probíhá schvalování
novely veterinárního zákona č. 166/1999
Sb. se zavedením povinného čipování
všech psů, které by mělo být platné od
1.1.2020. Po konečném schválení a nabytí účinnosti novely zákona Vás budeme o povinnostech vyplývajících z této
novely informovat.
Mirna Sedláčková
referent místního hospodářství
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Významné životní jubileum
v měsíci květen
Dana Šenková
Vlastimila Kmecová
Miloslav Jurenka
Marie Hlavičková
Kateřina Nimmerrichterová
Karel Čopek
Leoš Slouka
Josef Šolc
Věra Floriánová
Markéta Spáčilová
Milena Haladyová
Otakar Biela
Metoděj Křepský
Jindřiška Kosová

v měsíci červen
Josef Plášek
Jaroslav Podzimek
Jaroslav Machálek
Ludmila Holoušová
Věra Štolfová
Božena Vacátková
Věra Všetýčková
Otilie Hejtmánková
Božena Divišová
František Budějovský
Zdeněk Pernica
Liběna Dvořáková
Ludmila Janičatová
Petr Komínek

Antonín Lužík
Marie Goláňová
Evžen Dobrovolný
Pavlína Kalivodová
Marie Klocová
Lubomír Fojtík
Eduard Novotný
Jan Šembera
Oldřich Jokl
Mária Laštovicová
Jiřina Žáková
Marie Fibikarová
Marie Dusová
Antonín Lejsal

Radovan Hudos
Antonín Lužík
Ludmila Palkovičová
Jana Zouharová
Luboš Diviš
Milada Axmannová
Evžen Lužík
Josefa Peloušková
Jindřich Čadil
Libuše Trpišovská

Všem jmenovaným přejeme hodně
spokojenosti, štěstí a zdraví
do dalších let.
Za komisi pro občanské záležitosti:
předsedkyně komise Mgr. Jana Kocmanová
starostka obce: Ing. Jana Fialová
místostarostka: MUDr. Kateřina Bláhová

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

21. – 22. 6. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Velkolosinské svatojánské slavnosti, jejichž
17. ročník letos připadá na pátek a sobotu
21. – 22. 6. 2019.
Jako vždy je pro Vás nachystán pestrý
program se spoustou hudby, zábavy, sportu a dobrého občerstvení.
V pátek zahájí slavnosti před kostelem
starostka obce spolu s losinským panem
farářem, předcházet budou zahajovací
slavnostní fanfáry z kostelní věže. Následovat bude vystoupení dětských mažoretek. V základní škole proběhne prezentace
Základní školy a mateřské školy Velké Losi-

ny a oblíbený dětský jarmark.
V kostele po mši svaté zazní varhanní
koncert Ondřeje Muchy. Páteční hudební
večer slavností zahájí muzikálová show
Mamma mia, hudební program sestavený
z největších hitů skupiny ABBA v podání
známých hudebních osobností. Hlavním
hostem letos bude skvělý a úspěšný zpěvák Marek Ztracený. Do nočních hodin nám
zahrají český i světový rock a pop Kaťáci ze
Šumperka. Jídlo i pití zajistí TJ Sokol.
V sobotu u kostela bude již tradičně po
celý den jarmark (svíčky, keramika, dřevěné hračky, šité zboží, bižuterie, kameny,
sýry,..), o zábavu se postará profesionální
agentura Smíšek, bude i zábava v kouli
Bumper ball, Bumper cars, tvořivé dílničky, divadýlko, malování na obličej, skákací
hrad a skluzavka, projížďky na koních, občerstvení.
Na fotbalovém stadionu můžete fandit žákovským mužstvům ve fotbalovém turnaji.
V tělocvičně základní školy se utkají družstva
ve Svatojánském turnaji ve florbale.
Hudebním zážitkem bude odpolední
koncert muzikálové herečky a zpěvačky

Dashy a Pajky pajk v kostele. Její nádherný hlas a prožitek při zpěvu nás posluchače doslova přibije do kostelních
lavic. Poprvé v historii slavností budeme mít možnost si prohlédnout interiéry
kostela s průvodcem. Také vás srdečně
zveme na Den otevřených dveří do „Senzionu“ Velké Losiny, kde se pravidelně prezentují organizace Pontis, Sons
a Charita.
Večer na farské zahradě zahraje k tanci
a poslechu kapela Kareta, příjemnou náladu naladí tradiční velká vatra, překvapením
nejen pro dospělé bude ohňostroj. Výborné
občerstvení zajišťují opět losinští hasiči.
Přijďte se pobavit, sejít se s přáteli
a prožít příjemný víkend
plný zábavy, kulturních a sportovních
zážitků.

INFORMACE
Informační centrum Velké Losiny:
583 248 248, info@losiny.cz,
www.iclosiny.cz,

ZMĚNY V KALENDÁŘI AKCÍ VE VELKÝCH LOSINÁCH 2019
Sobota 25. 5. 2019 = Pivní slavnosti na AZ
ZRUŠENO
Pátek 31. 5. 2019 = Dětský den na zámku
ZRUŠENO
Sobota 25. 5. 2019 = Rallye Rejvíz, vyhlášení vítězů, spanilá jízda (Areál zdraví)
Velkolosinské promenádní koncerty, náměstí, od 15:00 hod – správné termíny

neděle

09.06.2019

neděle

21.07.2019

neděle

01. 09. 2019

neděle

23.06.2019

neděle

04.08.2019

neděle

15.09.2019

neděle

07.07.2019

neděle

18.08.2019

Sobota 25. 5. 2019 = Den dětí + Majáles (hřiště u ZŠ, SDH Velké Losiny)
Sobota 3. 8. 2019 = Karibská párty (KD Bukovice, KKSM Bukovice)
Pátek 20. 12. 2019 = Punčování (KD Bukovice, KKSM Bukovice)
Červenec – srpen = Divadelní představení na zámku (nádvoří zámku, Friendly & Loyal s.r.o.)
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MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
„Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Bujný květ – plný úl.“

Česká republika – 100 nej zajímavostí –
největší zajímavosti o Česku, které by měl
znát každý Čech, historii země, jaké slavíme svátky, jaké máme státní symboly.
Březnovou soutěž „Zvyky a tradice“ vypracovalo 12 dětí, mohly si vybrat odměnu.
V soutěži „Národní speciality“ děti prokázaly, jak rozumí vaření a rády jedí, vyplnilo
10 dětí. Odměna je opět neminula. Zda jste
fanda do filmů a seriálů, můžete si procvičit v květnovém „Animákovém kvízu“.
Výstava „Zaniklé osady“ byla hojně navštěvována čtenáři, pacienty, ale také turisty.
Hodnocena byla velmi kladně, na minulost
se nesmí zapomínat, působila ale i smutně při pohledu na nádherné chalupy, které
zmizely a lidé, kteří se zde nadřeli, s nimi.
Měli bychom se z toho poučit, jak napsali
někteří návštěvníci. Moc děkujeme panu
Vítu Lucukovi za tuto překrásnou výstavu.
Můžete si u nás vypůjčit některé z jeho
vydaných knih a to:
Přežili svou dobu – osudy lidí ze Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka
Vzpomínky zůstaly – osudy lidí z Jesenicka, Javornicka, Vidnavska, Žulovska
a Šumperska
Zapomenutí svědkové – osudy lidí ze
Šumperska, Staroměstska a Zábřežska.
Ti z Vás, kteří jste se zúčastnili besedy
pana Mgr. Drahomíra Polácha s názvem
„Historické toulky Šumperskem III., ji jistě
hodnotíte jako velmi zajímavou. Sál Senzionu byl zaplněn klienty tohoto zařízení,
ale také občany Velkých Losin.
Se Senzionem jsme navázali spolupráci
také s půjčováním knih. Zapůjčili jsme 30
svazků různých titulů a po jejich přečtení klienty Senzionu budou vyměněny za
jiné, také požadované knihy. Domluvíme
se také na setkání u nás v knihovně.
Na „Jarní velikonoční tvoření“ přišlo 18
účastníků. Nazdobili si perník, vajíčko, vyrobili přáníčko, zápich, dekoraci, věneček.
Děti z MŠ a ZŠ si pozveme na besedy s různou tématikou a na informatické lekce.
Provozní doba knihovny:
PO, ST, PÁ 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
„Co je napsané bez trápení, čte se bez radosti“.
-Samuel Johnson-Nyklíčková Hana-

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Novinky pro dospělé:
Thomasová,R.:
Kašmírový šál – impozantní příběh
o rodinném tajemství, o lásce a nebezpečných milostných vztazích.
Schejbalová,T.:
Bonaparťačka – píše se rok 1970,
v zemi probíhá tuhá normalizace
a pražská patriotka Eva nese aktuální politické klima těžce.
Becker,M.:
Velká psí láska – úžasné příběhy, rady odborníků v oblasti zdraví a chování psů.
Asherová,B.:
Láska v Provenci – starý kamenný
dům, láska, báječní lidé, blahodárné působení staletími vytříbené
místní kuchyně, to je hojení nešťastných duší po provensálsku.
Michell,T.:
Co mě naučil tučňák – úchvatný
příběh, který dojal celý svět.
Gilmanová,S.J.:
Zmrzlinová královna – v roce
1913 odjede pětiletá Malka s rodiči a se sestrami z Ruska do
USA a krátce nato skončí zmrzačená a opuštěná na ulici.
McGuire,J.:
Sladké nic – chytrý, vtipný román, dojemný a plný lásky, skutečná lahůdka pro náruživé čtenářky.
Kimmel,J.:
Soud padlých andělů – mladá
právnička Brek se zničehonic
ocitá na opuštěném nádraží,
šaty má poskvrněné krví a nevzpomíná si, jak se to stalo.
Hassel,S.:
Vojenská káznice – dobytí vojenské káznice na vrcholku ledem
pokryté hory je dalším nesplnitelným úkolem na východní frontě,
co najdou za zdmi věznice, netuší.
Hunter,S.:
Snadný terč – kniha je kronikou jednoho dne, v němž se odehrává nemyslitelné – 12 mužů zahájí palbu
v chodbách a na schodištích nákupního centra a žene dav před sebou.
Addison,C.:
Kroky ke slunci – fascinující
příběh o síle víry v sebe sama,
o naději, rodinných poutech

a nezměrné lásce nabízí srovnání
dvou rozličných kultur.
Štráfeldová,M.:
Svatý rváč – historický román o osudech Jeronýma Pražského, předního
českého učence přelomu 14. a 15.
století a chráněnce Jana Husa.
Naučná pro dospělé:
Bauer,J.:
Klasikové v nedbalkách – slavná
jména české kultury 19. století
jako Mácha, Tyl, Němcová, Neruda, Aleš nebo Smetana jsou pro
mnohé z nás takřka posvátnými
a nedotknutelnými ikonami.
Vašíček,A.:
Nedobytná šifra – co skrývá nejzáhadnější kniha světa?
Miko,V.:
Prostituce v nacistických táborech – aby nacisté upevnili svůj
systém a minimalizovali vnitřní
odpor, aplikovali násilné metody
i proti ženám.
Jenčík,M.:
Zdivočelé Sudety – nový pohled
na dramatický rok 1938
Schäfferová,A.:
Krmíme ptáky v zahradě – po celý
rok a přírodně, jsou zde i portréty 35
nejběžnějších ptáků našich zahrad.
Balonová,J.:
Čerstvě a chutně od jara do zimy –
ve starých kuchařkách zjistíte, že se
jedlo vždy to, co zrovna zrálo a rostlo,
bylo to zdravé a navíc hospodárné.
Dětem:
Brandtová,I.:
Soví kouzlo – pozdvižení v Tannenbachu, zmizel známý pár sov
pálených z hradu Federstein a nikdo neví, kde je, prohledávají hluboký les i hrad.
Joyce,M.:
Příběhy o zvířátkách – vydejte se
do pestrého světa malých zvířecích hrdinů.
Maletič,G.:
Zlatý klíček – chudý Carlo dostane od svého přítele neobvyklý dárek, který mu má vnést radost do
života, dárek vypadá jako obyčejné poleno, je však kouzelné.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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AKCE V AREÁLU ZDRAVÍ
V únoru uspořádal Spolek sportovců Areálu zdraví a Obec Velké Losiny Valentýnskou party. Pro děti byl připraven program
od 14:00 – výroba valentýnských přáníček
a dárečků, fotokoutek, barmanská show
s ochutnávkou, soutěže a hry, koutek pro
nejmenší. Celé odpoledne děti provázeli
superhrdinové a filmové postavičky Mickey Mouse a jeho Minnie, kteří měli u dětí
veliký úspěch.
Večer potom pokračovala party pro
mládež a dospělé, také ve Valentýnském
duchu, kde se o zábavu staral DJ Petr Kamlar a jeho hosté DJ Andrea Pomeje a DJ
Cobra.

Jako každý rok slaví v polovině března
svátek Josef, tak každý rok pořádá Spolek
sportovců Areálu zdraví a Obec Velké Losiny turnaj v malé kopané. Josefovský turnaj
se letos konal v sobotu 23. března. Změřit si
své síly přišly čtyři týmy: Slim A, Slim B, Sto-

dolníci a tým z Bukovic. I letošní rok turnaj
vyhrálo družstvo z Bukovic, které také obdrželo pohár za nejlepšího brankáře (Kamil
Buček) a nejlepšího hráče turnaje (Tomáš
Dorazil). Svoji výhru v hodnotě 1.000,- Kč
i letos věnovali školce, a to MŠ Sluníčko.

Josefovský turnaj
Valentýnské odpoledne
Pro děti v březnu obec Velké Losiny
uspořádala Maškarní maxihrátky, kde se
děti mohly předvést ve svých maškarních
kostýmech. Pan Dobeš z Agentury Gong
opět pro děti připravil krásný program plný
písniček, her a tance.

Poslední březnový víkend patřil také již
tradičně Jarnímu bazárku, který pořádá Sociální komise společně s Obcí Velké Losiny.
Nakoupit si mohli malí i velcí, prodávalo se
nejen jarní a letní oblečení, ale také hračky,
sportovní věci či oblečení pro dospělé.
V bazárkovském duchu se nesl i první
víkend v dubnu, kdy v hale Areálu zdraví
bazárek pořádalo Rodinné centrum Vikýrek, které k nám svoji již dlouholetou akci
přestěhovalo z rapotínského KKC.
V měsíci dubnu si pro sportovce připlavil Spolek sportovců Areálu zdraví ve spolupráci s Obcí Velké Losiny Ping pongový
turnaj, který se konal 20. 4. na velikonoční
Bílou sobotu.
Další akcí v dubnu, která se konala v hale
Areálu zdraví, je také již tradiční akce, a to
Rock popová besídka pod záštitou hudební
školy pana Miroslava Machaly. Bohatý hudební program žáků hudební školy přilákal
do Areálu zdraví velký počet návštěvníků
z celého okolí.

Maškarní maxihrátky

Největší jarní akcí, která se pořádala v Areálu zdraví, byl Losinský rej čarodějnic. V loňském roce byla akce velice úspěšná, a proto
jsme se velice pilně připravovali na tu letošní. Opět se při akci spojilo několik losinských
subjektů: Obec Velké Losiny, zámek Velké
Losiny, Spolek sportovců Areálu zdraví, losinská jednotka dobrovolných hasičů. Dále se
nám v letošním roce podařilo oslovit i podnikatele působící v losinách, kteří podpoří akci
sponzorskými dary: Obec Velké Losiny, Velkolosinské pralinky Jany Kašparové, ZdeKup

pana Dražného, restaurace Istria. K přespolním sponzorům patří Nákupní centrum Lukáš Hetmánek, papírnictví Astra Oﬃce Šumperk, Jasfresh Jiří Krňávek, Wellnes penzion
u Jirsáka Ladislav Hampl.
I letos přiletěla z Loučné naše dvorní čarodějnice paní Dana Saňáková, která děti
na akci po celou dobu doprovázela.
Čarodějnický rej začal na nádvoří zámku
Velké Losiny. Zde byly pro děti připraveny
dílničky a soutěže, které následně pokračovaly směrem do Areálu zdraví, kde proběhlo v 16:30 vyhlášení masek a v 18:00
jsme zapálili čarodějnickou vatru. Večerní
program v 20:00 zahájily sestry Adamcovy
se svojí kapelou a od 22:30 hudební štafetu předaly kapele Katapult Cover Band. Po
nich následovala afterparty do 02:00 pod
dohledem DJ Kamlara.
V ceně celodenní vstupenky byly zahrnuty stanoviště pro děti, soutěže, vyhlášení masek, menší odměny pro čarodějnice
a čaroděje, diskotéka pro děti i dospělé,
čarodějnická vatra.
Občerstvení bylo zajištěno Sborem dobrovolných hasičů Velké Losiny, který si pro
návštěvníky připravil pitný režim i jídlo po
celou dobu akce.
Poslední květnovou sobotu se k nám
do prostor Areálu zdraví vrací akce Rallye
Rejvíz. Jedná se již o 23. ročník mezinárodního odborného metodického zaměstnání
a soutěže pro posádky zdravotnických záchranných služeb. Letos se opět můžeme
těšit na spanilou jízdu sanitek a vyhlášení
celé akce, které proběhne 25. května v odpoledních hodinách.
Lenka Krňávková-vedoucí AZ

KULTURA A VOLNÝ ČAS

9 | VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

ZUŠ PAMFILIA

Obehrávka - besídka pro rodiče
Obehrávka – besídka pro rodiče
22.3.2019
Akce proběhla v prostorách ZUŠ, které
byly upraveny pro 40 posluchačů. Vzhledem k počtu žáků byla rozdělena na 2
skupiny, aby si své děti mohli poslechnout alespoň rodiče každého účastníka.
Někteří si natrénovali nejen hru na nástroj či zpěv před obecenstvem, ale také
vybrané role na nadcházející koncert
V režii žáků, jako např. moderátoři, stojánkáři či asistent. Na den „D“ si museli
počkat květináři, pokladníci, ladič houslí
a další. Po odchodu všech účinkujících
se učitelé vrhli na nácvik společného překvapení pro žáky, které si nachystali na
závěr koncertu.

nanečisto. Dokonce nikdo neonemocněl a všech 35 čísel se stihlo za hodinu
a čtvrt. Pak už následovalo jen poděkování a závěrečné překvapení. Byl totiž Den
učitelů a premiéra akce „V režii žáků“ se
osvědčila. Nejen, že si žáci vyzkoušeli své
role jako stěhováci, asistenti, stojánkáři,
květinářky, pomocníci zvukaře, pokladníci, ale také jako moderátoři celého večera, čehož se zhostil Matěj Schwab a Hana
Chudobová. Překvapení spočívalo v učitelském čísle na oplátku jako poděkování
žákům. Po nástupu na podium však p. uč.
Čtvrtlík neměl hudební nástroj, a tak jsme
jej vykázali pryč. V publiku měl ale schovaný tzv. šlauch – hadici, kterou upravil
jako lesní roh. Místo korpusu nasadil kuchyňský trychtýř, přidal nátrubek a nový
hudební nástroj byl na světě! Melodické
tóny se z něho linuly díky šikovným rtům
p. učitele a společně s klavírem (P. Akritidu), houslemi (S. Akritidu) a bubnem (D.
Mistakidis) jsme hostům zahráli valčík.

Koncert „V režii žáků“ 28.3.2019
Po roce a půl nás přivítal opět Klášterní kostel v Šumperku. Posluchači rychle
přibývali a 10 minut před začátkem koncertu už paní správkyně dovážela židle
navíc. Mít při žákovském koncertu plně
obsazený sál 170 sedícími diváky je snem
asi každé ZUŠ. Nám se to opět podařilo.
Jsme rádi, že rodiče a příbuzní našich
žáků chápou smysl podporování malých
umělců. Všechna čísla vyšla na výbornou – žákům velmi prospívají obehrávky

Koncert „V režii žáků“
Hudební dílna víkendovka
6.–7.4.2019
Žáci 2.–4. ročníku si opět připomněli,
co je to hudební teorie hrou. Nikdo ne-

Dílna - půltóny

onemocněl, za což jsme moc rádi, a tak
nic nebránilo velkému opakování. Téměř
veškeré učivo totiž už žáci uměli z předešlé výuky, a tak jsme mohli vše provičit
a upevnit. Druháci ovládli dokonce i učivo
duol, triol a dalších složitých rytmů, které si nejen zabubnovali, ale také zapsali
do not. Učivo půltónů procvičovali např.
hrou s tleskáním, která se běžně hrává na
vyvolávání jména. Vyšší ročníky se propracovali ke sluchové analýze intervalů,
spočívající v rozpoznávání zahraného intervalu s pomocí známých lidových písní.
To rozvinulo jejich sluch. Tato znalost
žákům může velmi pomáhat při hře na
nástroj či zpěvu.
Poznali také mnoho žánrů populární
hudby (jazz, blues, gospel, swing, rock
‚n‘ roll, punk rock, hip hop, muzikál), které posléze na základě hudebních ukázek
rozpoznávali v poslechovém kvízu. Nechyběl rock ‚n‘ rollový tanec či vlastní
rapová tvorba s beatboxem celé třídy.
Zaposlouchali jsme se také do umělecké
hudby – do díla Leoše Janáčka (animovaná Liška Bystrouška či Sinfonietta),
který skládal dle nápěvku mluvy. Tu si
žáci vyzkoušeli na vlastní kůži a navzájem hádali, jaká slovní spojení spolužák intonuje. Zkusili si použít kvintový
a kvartový kruh v praxi, díky kterému jim
vyšla hudební tajenka. Po melodických
a rytmických diktátech, které žáky bavily
natolik, že chtěli další a další, přišel čas
i na hudební hry s rytmizováním zvířátek
či např. rytmické živé pexeso.
Nechyběl ani závěrečný test, který dopadl výborně. Po všech čtvrťácích nám bude
od příštího školního roku v Dílně smutno,
ale věříme, že se mnoho naučili a že je uvidíme při jiných příležitostech. Čeká je totiž
jiný kolektivní předmět.
Mgr. Petra Akritidu, ředitelka ZUŠ

Dílna - Rock´n´rollový tanec
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PROGRAM KINA VELKÉ LOSINY
KVĚTEN 2019
Sobota

4.5.

18:00

Nebezpečná laskavost

vstupné 45 Kč

USA 2018
Krimikomedie, 117´, příst.od 12,česky
Stephanie , matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší přítelkyně Emily z jejich městečka. Do napínavé hry plné nečekaných zvratů, tajemství, odhalení, černého humoru, vztahů, lásky, zrady, oddanosti, vraždy a odplaty se zaplete i Emilyin
manžel Sean.
Režie: Paul Feig
Hrají: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Rupert Friend, Linda Cardellini, Andrew
Rannells, Bashir Salahuddin, Melissa O‘Neil, Aparna Nancherla, Glenda Braganza, Jean
Smart, Sarah Baker, Cyndy Day, Gia Sandhu, Dustin Milligan

Sobota

11.5.

18:00

Aquaman

vstupné 45 Kč

USA 2018
Akční fantasy, 143´, příst., česky
Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason Momoa), napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní
cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zdali je
hoden stát se tím, pro co byl zrozen… králem
Režie: James Wan
Hrají: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Ludi Lin, Michael Beach, Randall Park,
Graham McTavish, Leigh Whannell,

Sobota

18.5.

17:00

Vilík : rychle a vesele

vstupné 25 Kč

Malajsie 2018
Animovaná komedie, 85´, příst., česky
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě Gasket
City. Navíc je „až po duši“ zamilovaný do modelky Belly. Jenže v cestě mu stojí její přítel
Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že zůstat věrný sám
sobě je těžší úkol než získat osobní slávu a také srdce své lásky.
Režie: Yusry Abdul Halim
Hrají: Ogie Banks, Gavin Yap, Francis Lee, Brock Powell, Jay Sheldon, Barbara Goodson,
Thomas Pang, Raymond Orta, Armando Valdes-Kennedy, Diong Chae Lian, Chris Jai Alex,
Joe Murray, Ghafir Akbar

Sobota

25.5.

18:00

Bumblebee

vstupné 45 Kč

USA 2018
Akční scifi, 113´, příst., česky
Charlie Watsonová slaví osmnáctiny, ale moc důvodů k radosti nemá. Na čele jí vyrazil čerstvý megabeďar a naděje, že od rodiny dostane vysněné auto, se rozplyne ve chvíli, když
rozbalí mimořádně trapné dárky. Až majitel bazaru a vrakoviště, u kterého brigádničí, se
nad ní smiluje a daruje jí žlutý Volkswagen Brouk, jenž ovšem spadá spíš do kategorie dar
nedar. Jen ten největší optimista by totiž vsadil na to, že tahle kraksna bude ještě někdy
provozuschopná. Charlie ho dokáže rozchodit aspoň natolik, že s ním doskáče domů do
garáže, kde se ho pokusí opravit. Když se ale poprvé zespodu podívá na podvozek, zírají
na ni dvě veliké modré oči a Charlie okamžitě dojde, že tohle nebude obyčejné auto. S Autobotem Bumblebeem se dívka spřátelí pozoruhodně rychle, navzdory tomu, že ten s ní
kvůli poškození nemůže komunikovat jinak než prostřednictvím útržků písniček z autorádia. Vzhledem k tomu, že Bumblebeeho poměrně intenzivně hledají nepřátelsky naladění
Deceptikoni z jeho rodné planety a podobně nebezpečný vládní agent Burns, nebudou
mít Charlie a Bumblebee na bližší seznamování čas a prostor. Na útěku před nepřáteli
však zjistí, že navzdory všem předpokladům můžou být v tomhle nesourodém tandemu
neporazitelní.
Režie: Travis Knight
Hrají: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Pamela Adlon, Jason
Drucker, Dylan O‘Brien, Justin Theroux, Angela Bassett, Stephen Schneider, Megyn Price,
Peter Cullen, Grey Griﬃn, Kenneth Choi

Pondělí

27.5.

9:30 MŠ Krtkova dobrodružství 3

vstupné 20 Kč
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SDH Velké Losiny pořádá

Komise pro občanské záležitosti obce Velké Losiny
pořádá zájezd pro seniory do

Dětský den a Majáles

Moravského krasu

sobota 25. května 2019

od 14:00 do 18:00 hod.
pro děti dětský den - skákací hrad, zorbing,
koně, dětské soutěže, malování na obličej,
autíčka, požární útok mladých hasičů,
ukázka hasičské techniky,…

TERMÍN: 11. června 2019
Zájemci se mohou přihlásit na IC Velké Losiny
od 6. května. Při přihlášení je nutno zaplatit
180,-Kč za vstupenku do Punkevních jeskyní.
Odjezd autobusu v 7:00 hod z náměstí
u školy a v 7:05 hod od hotelu Istria.

od 20:00 do 02:00
zábava
vstupné 50 Kč
občerstvení zajištěno
hudba DJ Michal Talpa

Upozornění:
Doplatek na zájezd do Chorvatska – PAG,
penzion TAUZER, bude vybrán ve středu 5. června 2019
v 15:00 hod v salonku hotelu Istria.
Mgr. Jana Kocmanová
Předsedkyně KPOZ

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
ÚNOR BÍLÝ, OČI SÍLÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
SLUNÍČKO
Ale jistě, my víme, že takto známá
česká pranostika nezní. Nicméně jsme
si ji s dětmi trošku upravili a přizpůsobili k aktuálnímu dění v naší školce.
Měsíc únor byl totiž vyhlášen měsícem
zdravých očí a k tomu neodmyslitelně
patří i důkladné vyšetření, které u nás
v MŠ proběhlo hned první týden 4. února
2019. Přihlášené děti se zúčastnily podrobného vyšetření pomocí nejnovějších
technologií přímo v prostorách naší MŠ,
a rodičům tak odpadla starost s dojížděním do ordinace. Vše probíhalo formou
hry a děti aktivně spolupracovaly i bez
pomoci rodičů. Výsledky s informacemi
o zraku dětí se do školky dostavily za pár
dní a děti, které se vyšetření neúčastnily,
si o svých očkách povídaly v rámci řízené činnosti během dne. Byly poučeny
o důležitosti pestré stravy a jejím konkrétním působení v lidském těle. Taktéž
se dozvěděly něco o nežádoucích účincích nadužívání digitálních technologií
a společně jsme se shodli na tom, že
zdravé oči jsou darem, nikoliv samozřejmostí a je třeba si jich vážit.
Na den Svatého Valentýna 14. února
2019 byla v našem programu plánovaná
muzikoterapie s Bobinou. Ovšem kvůli nemocnosti dětí se program musel
poupravit. Děti tak měly prostor dozvědět se něco zajímavého o tomto převzatém svátku. Někdo tento den ignoruje,
jiný ho slaví jako svátek zamilovaných
a naše děti zaujatě poslouchaly příběh o tom, čím je tento den výjimečný.
O tom, jak to tenkrát vlastně bylo, kolují
různé informace a o pravdivosti vyprávění se můžeme dohadovat. Ale našim
Sluníčkům se příběh velice líbil a společně se rozhodla, že svátek oslaví po
svém. A tak se po zbytek dne snažila být
ke svým kamarádům laskavější, ohleduplnější a spokojeně se shodla na tom,
že být k někomu milý a přátelský je pro
všechny velice příjemné.
I když ve školce bacily řádily a spousta dětí onemocněla, o divadélko „Králíci
z klobouku“ jsme děti připravit nechtěli.
Přeci jen máme s tímto divadelním souborem dobré zkušenosti a na vystoupení
jsme se všichni moc těšili. V pátek 15.
února 2019 se naší třídou proháněli dva
králíci v nadživotní velikosti, kteří nám
přišli zahrát pohádku o tom, jak se jim
ztratil klobouk. Děti napjatě poslouchaly
a patálie se ztraceným kloboukem prožívaly s králíky. Podívaná to byla opravdu
napínavá a králíci nás zavedli na misi do
exotických krajin. Hon za kloboukem byl
nakonec úspěšný a vše dobře dopadlo.
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Děti nadšeně tleskaly a o králících si vyprávěly po zbytek dne.

Králíci z klobouku.
Autorka: Kateřina Podešvová
Protože máme školku plnou kreativních a šikovných dětí, uchováváme
jejich výrobky po celý rok, aby se naše
MŠ zapojila do výstavy výtvarných prací
v místní knihovně. Jedná se o výrobky
tvořené s láskou a jsou při nich využity
nejrůznější výtvarné techniky. Do každého výrobku je vložen rukopis konkrétního dítěte a při jejich hromadné výstavě
mohou nejen paní učitelky, ale hlavně
i samotné děti rekapitulovat pokroky
za uplynulý rok. Každá práce je originál
a pro děti je jejich veřejná prezentace
obrovskou motivací k tomu, aby na sobě
i nadále pracovaly a zdokonalovaly se.
Za zprostředkování výstavy, na kterou
jsme se přišli s dětmi podívat 21. února
2019, velice děkujeme paní Haně Nyklíčkové a Miroslavě Müllerové.
K poslednímu pondělí v měsíci neodmyslitelně patří návštěva místního kina.
A tak se děti 25. února 2019 vydaly na
delší procházku a řádně protáhly svá
těla při výpravě za pohádkou. I když
by mnozí z nich ihned vyměnili svižnou chůzi za pohodlí auta, nakonec se
z kina vždy vrací spokojené a protažené.
Po tak dlouhé procházce jim oběd vždy
chutná o něco lépe a není nad to, když se
pak spokojeně položí do svých postýlek,
kde nechávají ve spánku doznít zážitky
uplynulého dne.
Kateřina Podešvová, učitelka

JARO PŘICHÁZÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
SLUNÍČKO
A přesně takto jsme nazvali i náš vzdělávací program na první březnový týden.
Po dlouhé a studené zimě se na první
vlaštovky jara těší snad každý milovník
tohoto krásného období. A neméně naše
děti. S radostí vítají první jarní paprsky
a obdivně pozorují probouzející se přírodu. V podobném duchu se odvíjely i naše
další tematické celky s názvy „Jaro už je
tu“ a „Ekologie“. Díky jarním pokladům,
na kterých v našich končinách příroda
nešetří, měly děti možnost pozorovat na-

příklad sněženky a bledulky při procházkách a cestou do místního kina dne 18.
března 2019. Ovšem jen pozorováním
jejich práce neskončila. Na vlastní kůži
si vyzkoušely, jaké to je být zahradníky
a pečlivě se věnovaly setí nejrůznějších
jarních květin.
Dne 20. března 2019, v první den začínajícího jarního období v kalendáři,
jsme se setkali s našimi kamarády z Mateřské školy Veverka na akci „Vynášení
Morény“. Společně jsme tak mohli pozorovat tu krásu přírody, která se nám
probouzí před očima, a konečně zahnat
„paní Zimu“. Po přednesu básně to paní
učitelky i s dětmi odstartovaly a vhodily
Morénu do vody. Za doprovodu řehtaček,
lomozu a křiku Moréna pomalu odplouvala po potoce Losinka. Jarní písničkou
a pohlazením dětí větvičkou s rozkvetlým i kočičkami jsme potvrdili vládu jara
a rozešli se do svých mateřských školek.
Následující den 21. března 2019 nás
navštívila paní Bobina s ukulele a s netradičními nástroji. Vytvořená dětská
kapela doprovodila ostatní děti při opakování a upevňování si jarních písniček.
Na závěr na nás čekala milá odměna ve
formě relaxace, při které se děti zklidnily
a načerpaly energii do dalších dnů.
K jaru v naší školce patří neodmyslitelně i jarní tvoření. V tomto ročním období
se kreativitě meze nekladou a o nápady
rozhodně není nouze. A proto nám nic
nebránilo zorganizovat jarní tvoření pro
rodiče s dětmi, které proběhlo 26. března
2019. Na celé odpoledne se naše třída
proměnila v ateliér plný nadaných výtvarníků a tvoření probíhalo v příjemné
jarní náladě. Tentokrát se jednalo o zdobení konviček ubrouskovou technikou.
Co konvička, to jiný dekor. Rodiče i děti
se opravdu snažili a výsledná podívaná
stála za to. Konvičky nazdobené v provance stylu s originálními detaily sklízely úspěchy u všech účastníků a s výsledkem byli všichni nadmíru spokojeni.
Ve čtvrtek 28. března 2019 jsme měli
vzácnou návštěvu. Přijeli se k nám podívat chovatelé neobvyklých domácích
mazlíčku. Udivené tváře a děti plné očekávání, když jsme slyšeli křik papoušků
před samotným vystoupením, byl opravdu krásný napínavý okamžik. Představili
nám různé druhy papoušků jako Žako,
Kakadu, Ara, Aratinga. Chovatelé nám
přiblížili, jak se o ně starat, pečovat, řekli
nám, co nejraději jí a naopak, co vůbec
nesmějí. Děti byly překvapené, když se
dozvěděly, že vůbec nesmějí čokoládu.
Na konci programu pro nás měly připravené vystoupení dvě kamarádky Ary,
Sofinka a Nellinka. Pózovaly v celé své
kráse a ukázaly nádherně zbarvené peří.
Na rozloučenou Sofinka předvedla vále-
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ní sudu. Děkujeme za nezapomenutelné
zážitky a budeme se těšit zase příště.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ VELKÉ LOSINY
důvodu měly děti možnost vlastnoručně
si připravit zdravé jednohubky. Dověděly
se, jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem
a jak se o postižené tělo postarat. Některé praktiky si vyzkoušely na vlastní kůži
prostřednictvím námětových her v koutcích. Aby se lépe seznámily s lékařským
prostředím, zašli jsme se 15. února 2019
podívat do zubní ordinace. Ochotná paní
sestřička Jana Vernerová nám ukázala a vysvětlila vše, co je se zubní péčí
spojené. Některé odvážné děti si mohly
dokonce vyzkoušet lékařské křeslo a nechat zkontrolovat zoubky. Děkujeme za
milé a vstřícné přijetí.

Papoušci. Autorka: Kateřina Franková
V pátek 29. března 2019 nám Víla v podání paní učitelky Dany přečetla vzkaz
od sluníčka a mávnutím kouzelné hůlky
mohl začít „jarní karneval“. Celý karneval zahájily děti promenádou v nádherných a originálních kostýmech např. víly,
berušky, princezny, šaška, spidermana,
upíra, doktora a další. Zahráli jsme si
spoustu tematických her, tančili a zpívali, soutěžili a dováděli. Celé dopoledne
bylo plné zábavy. Na závěr si všechny
děti vymalovaly šaška dle své fantazie.
Tímto děkujeme rodičům za připravené
masky a kostýmy k uvítání překrásného
období jara.

Princezny na karnevalu.
Autorka: Kateřina Franková

BŘEZEN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE VEVERKA

V zubní ordinaci.
Autorka: Ivona Kolínková
V pondělí 11. února 2019 k nám zavítala Bobina s jejími dvěma vnuky, kteří
dětem předvedli, jaké kousky se dají ve
školním věku zahrát na housle a trubku.
Děti ani nedutaly, když se po celé školce rozlehly opojné tóny houslí a dynamická melodie trubky. Nestává se nám
často, abychom si mohli prohlédnout
a vyslechnout tyto neobyčejné nástroje
takhle zblízka, proto jsme si bouřlivým
potleskem vyžádali přídavek. Ten jsme
dostali v podobě písně od Metallicy,
kterou nám zahráli na kytaru. Naše děti
nechtěly zůstat stranou a zazpívaly netradiční Bobininy písně. Za doprovodu
ukulele se snažily co nejlépe naučit novou píseň „Život na zámku“. Již se těší
na příští zpívánky.

kolektiv učitelek MŠ Sluníčko

ZDRAVÝ ÚNOR
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VEVERKA
Měsíc únor jsme zasvětili lidskému
tělu a jeho zdraví. Děti toto téma velice
zajímalo, proto se velice brzy naučily
poznávat vnější i vnitřní části těla, jejich
funkce a význam. Pochopily, jak a proč
o něj pečovat, a také co se stane, když
začneme přehlížet jeho potřeby a varovné signály. Osvojily si poznatky o zdravém životním stylu, jehož součástí je
mimo jiné správné stravování. Z tohoto

hádkou „O Kašpárkovi“. Ten byl vyhnán
ze zámku, protože nedokázal rozveselit
zakletou princeznu. S pomocí kouzelného ptáčka Zpěváčka se mu nakonec
podařilo princeznu vysvobodit. Děti se
celé představení nesmírně bavily, jelikož
pohádka byla podána s dětem blízkým
humorem. Zábavná pohádka děti strhla
natolik, že si ještě dlouho o ní vyprávěly.
V pondělí 25. února 2019 jsme si za
doprovodu prvních slunečních paprsků zašli do místního kina, kde nám pan
Zatloukal promítnul animovanou pohádku „Strašidelná škola“. Děti tuto změnu
rády přivítaly, poněvadž pohádky o příšerkách vyloženě milují. Těšíme se na
další návštěvu, neboť se nám chystá
zase nějaké překvapení.
Ivona Kolínková, vedoucí učitelka

Zpívánky s Bobinou.
Autorka: Anna Harnová
Následující den 12. února 2019 nás
navštívily loutky v životní velikosti s po-

První jarní sluníčko nám do žil napumpovalo životodárnou energii, kterou jsme
využili k jarnímu tvoření v podobě kytiček,
broučků, housenek, ptáčků, sluníček a jiných jarních symbolů. Teplé paprsky nás
vytáhly ven, abychom provedli jarní úklid
školní zahrady a jejích přilehlých prostor.
Na zahradě nám kromě sněženek, krokusů
a petrklíčů vyrostly nové herní prvky. Ty původní si zasloužily také novou údržbu, které se svědomitě zhostili pánové Jiří Mika,
Pavel Mika st. a Jaroslav Kristýnek. Všem
moc a moc děkujeme za ochotu a vstřícnost. Za odklizení všeho nepotřebného
a opravu nefunkčního zase vděčíme pánům Radku Rulíškovi a Petru Harnovi. Také
velmi děkujeme.
I přes jarní počasí v kalendáři stále panovala zima, proto jsme si čekání na jaro
8. března 2019 zkrátili zábavnou akcí „Pyžamová párty“. Po svačině jsme se všichni
sešli nastrojeni v pestrých nočních oděvech a prožili společně radostnou hodinu
plnou soutěží, her a zábavy. V tematických
disciplínách: „Co děláme v pyžamu“, „Hajdy
do Hajan“, „Noční cesta na záchod“ nebo
„Pohádka O ptáku Ohniváku“, si děti procvičily rychlost, pozornost, obratnost, důvtip
i spolupráci. Na závěr kromě diplomu dostaly ještě něco dobrého na zoubek: „Sladký sen“ v podobě pravé, domácí, čerstvé,
palačinkové jednohubky. Úplně na konec
„cvak a blik“ na společnou fotku a zase někdy příště. Sovičky i Mravenečci měli spolu
legraci, teď už ale převléknout a hajdy každý po své práci.
V pondělí 18. března 2019 jsme opět
navštívili místní kino pod názvem „Káťa
a Škubánek“. S úsměvnými příběhy jsme
se zase o něco více přiblížili jaru.
Definitivní rozloučení se zimou se usku-
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tečnilo 20. března 2019 v den jarní rovnodennosti, kdy den a noc jsou stejně dlouhé.
Ze školky jsme se za zvuků klapaček a zpěvu jarních písní vydali na most k Matějkům,
kde jsme spolu s MŠ Sluníčko vhodili do
potoku Losinka dvě různě vyrobené Moreny. Představitelky zimy, smrti a dlouhých
nocí symbolizovaly velké slaměné loutky,
oděné do starých šatů, ozdobené náhrdelníkem z vyfouknutých vajec a starého chleba (i kačenky si přišly na své). „Byla zima
mezi náma, ale už je za horama…!“

Vynášení Moreny.
Autorka: Anna Harnová
Být odlišný je normální. A tak se i naše
školka Veverka zapojila do tohoto projektu pod názvem „Ponožkový den“. Hlavním
posláním ponožkového dne je obléct si na
každou nožku jinou ponožku, a tím vyjádřit
podporu lidem s Downovým syndromem.
Datum 21. 3. 2019 není vybráno náhodně.
Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem číslo 21.
Normálně máme každý tyto chromozomy
dva, osoby s Downovým syndromem mají
tři chromozomy 21 – 21/3 (podle toho je
vybrané datum světového dne Downova
syndromu). Všem Veverkám tak děkujeme
za tuto krásnou podporu, kterou v tento
den projevily.
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modrooká, Já jsem muzikant, Čtyři koně,
Kalamajka…) a po té písně trampské k táboráku (např. Chodím po Broadwayi, Watanay…) Seznámila je i s novou písní „Krávy,
krávy“ a „Když jsem já sloužil“, kterou děti
doprovodily na rytmické nástroje.
V úterý 26. března 2019 se již od rána děti
ze Soviček těšily na návštěvu opravdového
divadla. Spolu s dětmi z MŠ Loučná n/D se
vypravily autobusem do Šumperka, kde je
čekali skuteční herci a jejich úsměvná pohádka „Míša Kulička“. Nejdříve nás uchvátil nově upravený interiér divadla sladěný
do červena a poté roztomilá a humorná pohádka, kterou děti znají jen z televize. První
řada v hledišti nám dala možnost interakce
s herci, jíž děti neváhaly využít a reagovaly
na každý podnět ze strany jeviště. Po závěrečném potlesku jsme se plni nevšedních
zážitků vraceli zpátky do školky.
Ve čtvrtek 28. března 2019 do škol-

ky zavítala exotická návštěva. Doslova
k nám přiletěli papoušci z Austrálie, Afriky i Ameriky. Malí i velcí, krásně barevní
a velmi učenliví tvorové, které si děti mohly
prohlédnout velice zblízka - přímo z očí do
oka. Manželé z Králík, kteří tyto papoušky
doma chovají, dětem prozradili ze života
krásných opeřenců spoustu zajímavých
věcí. Např. že mezi jejich přirozené nepřátele patří v přírodě i opice, že některé druhy
znají až 1 000 slov, kterým opravdu rozumí,
ne je jen opakují, že si s velkou oblibou, na
rozdíl od některých našich dětí, pochutnávají na ovoci a zelenině, co všechno potřebují, aby se jim dobře dařilo, proč hýří tolika
barvami, nebo že jsou vlastně tak šikovní
a chytří, jako předškoláci. Povídání s dětmi bylo obohacující a jejich vykulená očka,
úžas i nadšení svědčily o radosti z tohoto
neobvyklého setkání.
kolektiv učitelek MŠ Veverka

Mateřská škola Sluníčko a Mateřská škola Veverka Velké Losiny

Vás zvou

K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
v úterý 7. května 2019 v době od 9.30 do 14.30 hodin
n
v budově příslušné mateřské školy.
S sebou prosím přineste rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz.

VITAMÍNOVÝ DEN
S MK FRUIT ŠUMPERK
Zelenina, ovoce a zdravá strava – i o tom
se učíme na naší škole. A ten nejlepší způsob, jak se tomu naučit, je si to vyzkoušet
a ochutnat osobně.

na názvy surovin, které použili do nápojů.
Potom jsme měli podle čichu poznat, které
koření se schovává v lahvičkách. Vše jsme
zvládli a ti nejšikovnější byli ocenění drobným dárkem.
Byl to krásně a účelně strávený čas a těšíme se na další takové dny plné vitamínu,
ochutnávek a soutěžení.
Šárka Svrčinová, třídní učitelka 1. třídy

MLUVÍME ANGLICKY!

Ponožkový den.
Autorka: Anna Harnová
V pátek 22. března 2019 jsme opět začali navštěvovat termální lázně, aby si děti
uvolnily a rozcvičily pohybovou soustavu
v bazénech s léčivou vodou. Po každém
koupání jsme nezapomněli několikrát vyzkoušet tolik oblíbený tobogán.
V pondělí 25. března 2019 k nám opět
zavítala naše oblíbená Bobina. Nejprve
s dětmi „oprášila“ písně z minula (Holka

Vitamínový den.
Autorka: Šárka Svrčinová
Do školy za námi ve středu 6. února 2019
přijeli pracovníci z MK Fruit Šumperk, aby
nám připravili lahodné nápoje ze zeleniny
a ovoce. Ochutnali jsme nápoje s červenou
řepou, kiwi, banány, jablky, mrkvičkou aj. Ke
konci ochutnávky jsme si taky trochu zasoutěžili. Nejprve jsme si měli vzpomenout

V letošním školním roce jsme se opět
zúčastnili okresních kol jazykových soutěží. Na vyhlášenou soutěž Search it!,
kterou organizuje VOŠ a SPŠ Šumperk,
jsme se 23. ledna 2019 již těšili. Práce
s počítačem a použití angličtiny nás
baví. V kategorii 8. tříd se na vynikajícím
7. místě umístil Jakub Verner a v kategorii 9. tříd na tomtéž 7. místě Adam
Shone. Blahopřejeme!
Následně 29. ledna 2019 proběhlo školní kolo konverzace v anglickém jazyce.
Zúčastnilo se ho 15 žáků ze 7. až 9. třídy.
Vítězové nás pak 14. února 2019 reprezentovali v okresním kole. V kategorii 7. tříd se
na skvělém sedmém místě umístil Vít Semrád a v kategorii 9. tříd pro letošní rok gra-
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tulujeme ke 12. místu Janu Janovskému.
Je to vynikající úspěch všech chlapců. V tomto roce je sedmička určitě naše
šťastné číslo!
Ještě jednou blahopřeji.
Blanka Sanetříková,
učitelka anglického jazyka

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
V týdnu od 18. do 22. února 2019 naše
třída absolvovala povinný lyžařský výcvik.
Každý den jsme jezdili autobusem do Ski
areálu Kareš v Koutech nad Desnou. Někdo nastupoval na zastávce u Pradědu, někdo naopak u Základní školy Velké Losiny
a společně jsme poté jeli do Koutů. Celý
den probíhal tak, že jsme se nejdřív rozdělili do skupin: na lyžaře a nelyžaře. Jelikož
lyžařů bylo hodně, tak se ještě tato skupina
rozdělila na polovinu, čímž vznikly 3 skupiny. Každá skupina měla svého instruktora.
Poté následovala rozcvička, která byla každý den, a pokaždé ji vedl některý z instruktorů. Jakmile jsme docvičili, tak skupina
lyžařů se vydala k vleku, kde si obula lyže
a postupně jsme vyjeli vlekem až nahoru
na kopec, kde jsme se řadili do řady vedle
sebe. Skupinka, která s lyžováním teprve
začínala, zůstala v lyžařské školičce, kde
nebyl vlek, ale lano. Po hodině lyžování
jsme se šli všichni nasvačit do boudy pod
kopec. Po svačině jsme zase asi hodinu
lyžovali a zdokonalovali jsme se ve sjezdovém lyžování. Poté jsme se vyzuli z přezkáčů a lyží, lyže jsme zanesli do malé dřevěné
boudičky u vleku, kde jsme si je ukládali každý den. Lyžáky jsme si nosili domů každý
den na vysušení. Po výcviku pro nás přijel
autobus, který nás odvezl do školní jídelny
na oběd. Celý týden výcvik probíhal téměř
stejně a počasí nám přálo. Na lyžařském
výcviku se mi moc líbilo a už se těším na
příští rok, kdy zase vyrazíme.

6. a 7. třídu, ale jeli i někteří dobrovolníci z 8. a 9. třídy. Každé ráno se odjíždělo
autobusem od pizzerie Istria v 7:55 a od
základní školy v 8:00. Po příjezdu do areálu jsme se přezuli do lyžařských a snowboardových bot. Když byli všichni obuti, šli
jsme si pro lyže a snowboardy, které jsme
si odložili do stojanů a šli na rozcvičku, kde
jsme dělali různé soutěže. Po rozcvičce
jsme se rozdělili ke svým instruktorům a šli
na svah. V 10:30 jsme se všichni sešli v bufetu, kde jsme se zahřáli a nasvačili. Svačinu jsme si mohli koupit nebo jsme ji měli
z domu. Když jsme se všichni nasytili, šli
jsme zase jezdit. Kolem 12:00 jsme se přezuli, odnesli lyže a snowboardy do dřevěné
chatky, ve které jsme si je nechávali celý týden a vyrazili zpět ke škole. Ve škole jsme
šli na oběd a poté domů. Lyžařský výcvik
jsme si všichni moc užili, odpočinuli jsme
si od učení a i počasí nám přálo.
Tereza Vajcová, žákyně 8. třídy

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Ve středu 20. února 2019 se konalo
okresní kolo zeměpisné olympiády. Trojice žáků, kteří zvítězili ve školním kole naší
základní školy - Sabina Petrželová (6. třída), Vít Semrád (7. třída) a Jan Janovský
(9. třída) - dorazila do Šumperka v 8:30 hodin. Vešli jsme do tělocvičny, tam jsme si
nachystali věci a chvíli čekali na zahájení.
Asi po 5 minutách nám rozdali první
várku úloh. Soutěž se totiž skládala ze tří
částí: praktické, která trvala 45 minut, dále
práce s atlasem, trvající hodinu. Poslední
byla „zkušenostní“, opět na 45 minut. Po
druhé části byla desetiminutová přestávka. Nejlehčí byla práce s atlasem - asi proto, že jsme měli na ni nejvíc času.
Na konec jsme všechny tři složky odevzdali. Asi po 20 minutách čekání jsme
mohli jet zpátky do školy.
Já jsem skončil na čtvrtém místě z 15
lidí, což mne tuze překvapilo, ale jsem velice rád, že to tak nakonec dopadlo.
Vít Semrád, žák 7. třídy

KDO SI ČISTÍ ZOUBKY RÁD,
ZUBAŘE SE NEMUSÍ BÁT

Pozdrav ze svahu.
Autorka: Barbora Bebčáková
Sabina Petrželová, žákyně 6. třídy
Jako každý rok jela naše škola na lyžařský výcvik, který se konal v areálu Kareš
v Koutech nad Desnou ve dnech 18. 2. 22. 2. 2019. Lyžařský výcvik je povinný pro

Z nedalekého města Šumperka přijeli
za námi 25. února 2019 do 1. třídy pracovníci Dm drogerie, aby nám ukázali,
jak si máme správně čistit zoubky. Nám
prvňáčkům už totiž mléčné zoubky začínají padat a rostou nám tzv. zoubky
stálé (to jsme se dozvěděli na besedě
o zoubcích). Podívali jsme se na pohádku o Hurvínkovi, který si nerad čistil
zuby, ale nakonec vše dobře dopadlo, jak
už to v pohádkách bývá.

Veselé zoubky.
Autorka: Šárka Svrčinová
Učili jsme se zoubky čistit na maketách
zubů a byla to pořádná dřina, jelikož ta
maketa zubů snad byla z obra. Na konec
besedy jsme společně plnili úkoly na pracovním listě a jako odměnu jsme dostali…
ne, ne, ne …, žádné sladkosti, ty zoubkům
nesvědčí. Dostali jsme kartáček, zubní pastu, pexeso, jojo, povídaní o zoubcích a další
drobnosti v krásných modrých taštičkách.
Děkujeme Dm drogerii.
Šárka Svrčinová, třídní učitelka 1. třídy

OKRSKOVÉ KOLO
VE VYBÍJENÉ
Ve středu 6. března 2019 vyjelo 12 vybraných žáků 4. a 5. třídy na turnaj ve vybíjené
do Rapotína. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy
z okolních škol. V prvním zápase jsme se
utkali s Hrabišínem a bohužel jsme prohráli.
Ani ve druhém utkání se nám nepovedlo dostat na vítěznou vlnu a i Vikýřovice byly nad
naše síly. V posledním zápase se konečně
ukázala naše kvalita a domácí tým Rapotína
jsme zdolali. Turnaj byl super a s 3. místem
můžeme být celkem spokojeni.

Školní družstvo vybíjené.
Autorka: Barbora Bebčáková
Daniel Minařík, žák 5. třídy

ZNÁME SVOJE PRÁVA
I POVINNOSTI
V úterý 19. března 2019 k nám do třídy
přijela paní Barbora Divišová z odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk. Na začátku
besedy jsme si sedli do kruhu a nalepili
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jsme si štítky se jmény, abychom mezi sebou mohli komunikovat. V první hodině nás
sociální pracovnice seznámila se svou prací. Vysvětlila nám, jak chodí do terénu řešit
různé případy, navštěvuje jednotlivé rodiny
a dochází k soudům.
Druhou hodinu jsme si povídali o našich
právech a povinnostech. Řekli jsme si, že
nejdůležitější je právo dítěte na život a největší povinností žáků je chodit do školy.
Paní Divišová nám také objasnila téma
psychického a fyzického násilí, uvedla příklady zanedbávání a sexuálního zneužívání
dětí. Společně jsme si potom povídali o kyberšikaně. Na konci besedy jsme dostali
kontakty s telefonními čísly a informace,
kam se můžeme obrátit s našimi problémy.
Beseda byla poučná a moc se nám líbila.
Nicol Minariková a Vendula Kubíčková,
žákyně 5. třídy

DEN VODY VE 4. TŘÍDĚ
V úterý 26. března 2019 jsme měli ve
škole Den vody. Ráno jsme si poslechli ve
školním rozhlase písničku o vodě z pohádky „Princezna ze mlýna“ a potom nám pan
ředitel řekl některé informace o vodě.
Paní učitelka nám rozdala papíry s mapou a povídáním o termálních pramenech.
Mapu jsme si vybarvili a vyhledali a vyznačili jsme na ní jednotlivé prameny. Ty jsme
i pojmenovali. Zjistili jsme, že v Losinách
máme šest pramenů: Žerotín, Dobra, Karel,
Marie Terezie, Petr a Eliška. Přečetli jsme
si text o pramenech a dozvěděli jsme se,
že k léčení se používá jen pramen Žerotín,
který má teplotu 36,5°C. Je cítit sírou. Vyplnili jsme úkoly zapsané na pracovním listu.

U lázeňských pramenů.
Autorka: Světlana Podhajská
Po svačince jsme vyrazili do lázeňského
parku, abychom jednotlivé prameny našli.
Cestou jsme ochutnali vodu z pramene Karel. Některým z nás příliš nechutnala.
Po návratu do školy jsme si zopakovali,
co jsme se o pramenech dozvěděli a napsali jsme zprávu.
Díky Dni vody jsme poznali všechny velkolosinské termální prameny.
kolektiv žáků 4. třídy

DEN VODY V 6. TŘÍDĚ
Dne 26. března 2019 jsme v rámci Dne
vody jeli do Úpravny pitné vody v Koutech
nad Desnou, která je součástí firmy ŠPVS.
Ze školy jsme odjeli vlakem, vystoupili
jsme na nádraží a vystoupali kopec k úpravně vody. U vstupu do budovy jsme se vyfotili. Zanedlouho přišel pracovník úpravny
vody a provedl nás celým areálem. Nejprve
nás zavedl do místnosti s ovládacím panelem a na počítači nám předvedl, jak se voda
z řeky Divoké Desné mění v pitnou vodu, co
všechno je k tomu potřeba a jaké chemikálie se používají. Je k tomu třeba chlór,
vápno a kyselina chlorovodíková. Toto zařízení zásobuje vodou nejbližší obce Kouty
nad Desnou, Loučnou nad Desnou, Velké
Losiny, část Rapotína, Petrov nad Desnou,
Sobotín a Rudoltice.
Potom jsme se vypravili do provozu. Byl
to zážitek vidět, čím voda musí projít, aby
byla taková, jakou máme doma.

dmychadel do různých odvětví průmyslu
(např. dmychadla pro farmářské účely, provzdušňování rybníků atd.) Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavostí jako třeba, že firma
Kubíček sídlí ve Velkých Losinách více jak
20 let. Ve firmě pracuje 110 zaměstnanců.
Pan Nitsche, vedoucí výrobního úseku, nás
seznámil s mnoha povoláními. Konkrétně
s obory jako jsou obráběč, svářeč, lakýrník,
zámečník, skladník atd. Po dobu prezentace, kterou nám pan Nitsche přednášel,
jsme dělali test.

U „Kubíčka“. Autorka: Dana Netopilová

Před úpravnou pitné vody.
Autorka: Blanka Sanetříková
Potom jsme navštívili na řece Desné
malou vodní elektrárnu pana Michala Mogrovicse. Nejprve jsme si prohlédli česla,
která čistí vodu od větších nečistot. Pak
jsme si s panem majitelem prohlédli elektrárnu, která má výkon přibližně 140 kW,
a u trafostanice si vysvětlili, jak se elektřina
dostává do sítě. Tato vodní elektrárna byla
postavena v roce 2007.
Po tomto zážitku jsme se vrátili zpět do
školy. Byl to zajímavý den.
Ondřej Ščuglík a Jakub Slovák,
žáci 6. třídy

DEN VODY V 8. TŘÍDĚ
Dne 26. března 2019 jsme se sešli ve
škole na Den vody. Všichni jsme se rozešli do tříd a vyslechli jsme si hlášení pana
ředitele, ve kterém zazněla píseň „Voda voděnka“, a tím začal náš Den vody.
Naše třída navštívila firmu Kubíček
VHS. Když jsme přišli, tak nás uvítal milý
pan Rudolf Nitsche a poslal nás do zasedací místnosti, kde nás seznámil s historií firmy, s procesem výroby a s distribucí

Po té jsme se přesunuli do výrobní haly,
kde jsme si prohlédli všechny stroje. Nejvíce na zaujaly velké nové stroje za několik
milionů korun, které zrychlují a zjednodušují práci zaměstnancům.
Po prohlídce jsme šli zpět do zasedací
místnosti a čekali na vyhodnocení testu.
Nejlepší 4 žáci dostali tričko. Potom jsme
šli k řece Desné a změřili jsme rychlost
proudění vody na 50 metrů. Poté jsme se
vrátili zpět do školy a vyplnili pracovní list.
Exkurze se nám moc líbila a přinutila nás
zamyslet se nad volbou budoucího povolání.
žáci 8. třídy

DEN VODY 9. TŘÍDY
V ČOV ŠUMPERK
Dne 26. března 2019 se naše třída zúčastnila exkurze do ČOV Šumperk, kde nás přivítal pan Miloš Hecl. Průvodce nás seznámil
s historii ČOV, která byla uvedena do provozu roku 1972. ČOV v Šumperku je určena pro
oblast: Šumperk, Rapotín, Vikýřovice, Dolní
Studénky a nově i Sobotín. Kapacita ČOV
Šumperk je pro 50 000 lidí, přičemž není
plně využita.
Nejdříve jsme se podívali, jak vypadá
znečištěná voda na přítoku (nepříjemně zapáchala). Zde začínalo mechanické čištění,
kde se z vody oddělily věci, které tam nepatří: vlhčené ubrousky, zbytky jídla, tampóny
atd. Pan Hecl nám ukázal víření vody, kde
se za pomocí stěrky odděluje od vody písek.
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Poté jsme přišli k nádržím, kde probíhalo
organické čištění pomocí mikroorganismů.
Mikroorganismy, jež zbavují vodu nečistot,
potřebují kyslík, který zajišťují dmýchadla. Dochází k automatické kontrole výdaje
kyslíku. Poté voda teče do nádrže, kde se
odděluje kal od čisté vody. Kal, který vzniká
při čištění vody, se dále zpracovává k výrobě
bioplynu. Ročně ČOV vyprodukuje 3 000 tun
kalu. Dále čistá voda odtéká podzemním kanálem do řeky Desné.

chemik, elektrikář. V areálu ČOV je i historická zajímavost z Velkých Losin, a to je
hraniční kámen panství Žerotínů. Exkurze
byla poučná a budeme přemýšlet o tom, co
do odpadu patří a co ne.
Náš cíl: udělat osvětu široké veřejnosti,
aby nesplachovala nic, co do odpadu nepatří, a to především vlhčené ubrousky.
žáci 9. třídy

Děkujeme společnostem

KUBÍČEK VHS, s. r. o. Velké Losiny
*ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST, a. s.
*NATUR ENERGO, s. r. o. Olomouc

V ČOV Šumperk.
Autorka: Dagmar Špačková
ČOV Šumperk má 14 zaměstnanců
a uplatní se zde profese jako: zámečník,

BESEDA O DOSPÍVÁNÍ
V pátek 29. března 2019 k nám přijely paní
Jolana Keprtová a Radka Prokešová z Poradny zdraví v Šumperku. Hned na začátku jsme
se rozdělili na dívky a chlapce a naše povídání o dospívání probíhalo odděleně.
Nejprve jsme si vysvětlili, jak se dívky mění
v ženy a chlapci v muže a co všechno tyto
změny provází. Klukům i děvčatům paní lektorky předložily obrázky pohlavních orgánů
a popsaly funkci jednotlivých částí. Řekly
nám, co nás v dospívání čeká a s jakými problémy se můžeme setkat. Mimo jiné jsme
zjistili, co je příčinou našich častých změn
nálad v době puberty. Paní Jolana i paní Radka nám ochotně odpovídaly na všechno, co
nás zajímalo. Společně jsme si také popovídali o tom, jak máme v době dospívání pečovat o své tělo a dodržovat osobní hygienu.
Beseda se nám všem moc líbila, byla zajímavá a hlavně jsme se dozvěděli mnoho nových a pro nás důležitých informací.
žáci 5. třídy

DEN VODY 9. TŘÍDY
V ČOV ŠUMPERK
V úterý 2. dubna 2019 jela 1. a 2. třída na
dopravní hřiště do Mohelnice. Malí cyklisté
byli připraveni vyzkoušet si svoje dovednosti
při jízdě na kole, procvičit si dopravní značky,
zvládnout situace na křižovatkách a reagovat
na světelná znamení semaforů. Děti se na
program velmi těšily. Netrpělivě v autobuse
vyzvídaly, kdy už tam budeme.

za velmi vstřícný přístup a spolupráci
při organizaci Dne vody 2019
a za umožnění exkurzí do svých
vybraných provozů.

MATEMATICKÝ ÚSPĚCH
NAŠICH PÁŤÁKŮ
Po výborném umístění v okresním kole matematické olympiády pokračuje Nicol Minariková v úspěšném tažení na trůn matematické
královny. V úterý 9. dubna 2019 se zúčastnila
společně s Vaškem Dorazilem matematické
soutěže pro 5. třídy, kterou pořádala ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše. Oba žáky opět doprovodila maminka Nicol paní Miroslava Müllerová,
které děkujeme za spolupráci a velmi účinnou
podporu. A výsledek? Skromná maminka
označuje v článku níže 1. místo své dcery za
krásné a výlet za zdařilý. Já, jako třídní učitelka Nicol a Vaška, považuji tento výsledek za
skvělý. Myslím, že „výlet“ do Šumperka byl
nejen velmi zdařilý, ale zdaleka předčil naše
očekávání. NICOL, VAŠKU, GRATULUJEME!

Jiří Ševčík, ředitel školy
V první části programu paní instruktorka
všechny děti nejdříve provedla po dopravním
hřišti. Společně prošli trasu, kudy se bude jezdit. Seznámila je s dopravními značkami a křižovatkami. Upozornila děti na situace, kdo má
na silnici přednost a kdo musí zastavit. Zopakovala pravidla silničního provozu a zdůraznila bezpečnost a opatrnost při jízdě. Nechyběla také kontrola dětských cyklistických přileb.
Bohužel zde zjistila velké nedostatky. Některé
děti je měly velmi malé nebo se nedaly upravit
a na hlavě pevně nedržely. Rodiče by se měli
zamyslet nad kvalitou přilby, která má chránit
dítě v případě nehody.

Vyhlášení vítězů.
Autorka: Miroslava Müllerová
Věřím, že tento Nicolčin úspěch nebyl poslední. Nicol jako jediná z celé naší školy postupuje do okresního kola Pythagoriády, když
minulý týden ve školním kole získala 12 bodů
z 15 možných. Přejeme naší žákyni hodně
štěstí v dalším matematickém zápolení a také
u přijímacích testů na nižší gymnázium příští
týden. Hana Vašatová, třídní učitelka 5. třídy

MATEMATICKÝ ÚSPĚCH
NAŠICH PÁŤÁKŮ

Na dopravním hřišti.
Autorka: Marie Zichová
Druhá část programu byla pro děti lákavější
– jízda po dopravním hřišti a dopravní předpisy v praxi. Konečně přilby na hlavu a jedéééém. Děti si rozebraly přichystané koloběžky, tříkolky, čtyřkolky, různá šlapadla a kola.
A hurá na silnici! Děti se snažily jezdit podle
dopravních předpisů a dodržovat pravidla silničního provozu. Velmi se snažily a moc je to
bavilo. Snad budou umět to, co se naučily, používat na skutečné silnici.
Čas velmi rychle utekl a museli jsme se rozloučit. Nasedli jsme opět do autobusu a vraceli jsme se zpět ke škole. Moc se nám na
dopravním hřišti líbilo.
Marie Zichová, třídní učitelka 2. třídy

Nicol Minariková a Vašek Dorazil - dva
účastníci okresní matematické soutěže pro
páťáky a já jako doprovod. Sraz v 8 hodin ráno
na vlakovém nádraží ve Velkých Losinách
a odjezd směr Šumperk. Po příjezdu krátká
návštěva pekárny Sázava a nezbytný nákup
snídaně a svačiny. Po krátkém projití městem
v 9 hodin přistáváme ve vestibulu 1. ZŠ, kde
se Nicol a Vaška ujímají pořadatelé a odvádějí
je přes šatnu do místnosti, ve které se bude
soutěžit. Doprovod má volno do 10.30 hodin,
tak se jde na kafe. Asi v tomto čase návratu se
už začínají opravovat první testy a tím končí
časový limit. V 11 hodin je vše vyhodnoceno
a čeká se na vyhlášení výsledků v tělocvičně.
Obrovská radost, krásné 1. místo Nicol a i pěkné 14. místo Vaška mezi 56 soutěžícími…
opravdu super úspěch velkolosinské školy
mezi tolika z celého okresu… Celkem zdařilý
výlet… Příště se těším klidně zase…
Miroslava Müllerová, maminka Nicol

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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ŠK VELKÉ LOSINY – ŠACHOVÉ AKTUALITY
,,B“ družstvo šachového klubu Velké Losiny se stalo přeborníkem Olomouckého kraje v šachu pro sezonu 2018/2019.
Vážení čtenáři Pramenů! To, v co jsme my
losinští šachisté pevně věřili, se stalo skutečností. Naše šachové ,,B“ družstvo zvítězilo v Krajském přeboru a získalo pohár
přeborníka Olomouckého kraje. Poslední
zápas hraný dne 7. 4. 2019 v Přemyslovicích s tamním ambiciózním družstvem Sokol, naše družstvo remizovalo 4:4 a tato remíza nám postačila k uhájení prvního místa
v soutěži a opětovnému obhájení titulu.
Konečný stav: 11 utkání – 8 výher, 1 remíza,

Stavenice – Jakub Vaculík
2 prohry – 25 bodů – 1. místo.
Zatímco některá družstva mají nelehkou
roli smířit se se sestupem do nižší soutěže Oblastního přeboru Olomouc, naše ,,B“
družstvo se práva postupu do 2. ligy ČR
zřeklo, vzhledem k tomu, že ve 2. lize sk. F
máme své zastoupení ,,A“ družstvem Velkých Losin. V této velmi kvalitní a náročné
šachové soutěži dosáhlo naše ,,A“ družstvo
na přijatelné, slibné umístění - 7. místo. Konečný stav: 11 utkání – 4 výhry, 1 remíza,
6 proher – 13 bodů. Vítězem 2. ligy ČR, sk.
F, se stala nečekaně Zbrojovka Vsetín s 29

body. Vzhledem k umístění ,,A“ družstva ve
středu druholigové soutěže lze říci, že ve
2. lize, kterou mimochodem hrajeme již 6.
sezonu, jsme pevně zakotvili a pokud se
nepokusíme o útok na kýženou 1. ligu ČR,
tak bychom měli umístění ve středu soutěže v poklidu zvládnout.
Nechceme používat dnes již zprofanovanou frázi ,,nikdy neříkej nikdy“, ale ani
my neříkáme, že jsme se postupu do 1.
ligy ČR zcela vzdali. Chce to asi čas, větší
herní vyzrálost, hlavně však práci s talentovanou šachovou mládeží. Účast v 1. lize
ČR v šachu by mimořádné kulturně-společenské lázeňské obci Velkých Losin určitě
prospěla.
O tom, že šachový klub Velké Losiny
opravdu chce stavět na talentované mládeži, dokládá skutečnost, že pro příští sezonu
přihlašujeme do Okresního přeboru Šumperk i družstvo ,,D“. V sezoně 2018/2019
naše ,,C“ družstvo, složené převážně z mládeže, obsadilo právě v této soutěži OP 4.
místo ze 7 účastníků. Konečný stav: 6 utkání – 2 vítězství, 2 remízy, 2 prohry – 8 bodů
– 4. místo. Vítězem OP Šumperk se stala
TJ Libina ,,B“ s 18 body. Naším cílem v OP
Šumperk je prověřit šachové nadání mladých hráčů, hlavně školního věku, nabytí
zkušeností a případně postoupit do vyšší soutěže Oblastního přeboru Olomouc.
Tento postup by byl dalším odrazovým
můstkem pro naši zálohu, která by svými
jednotlivými hráči průběžně doplňovala ,,A“
a ,,B“ družstva v ligové soutěži a Krajském
přeboru.

Vítězové krajského přeboru 2019
Kromě úspěšného tažení našich šachových družstev ve všech šachových
soutěžích sezony 2018/2019 se v březnu
konal šachový turnaj v rapid šachu ve Stavenicích, kde losinští šachisté (ve složení
Vaculík, Valenta a Bureš) v rámci soutěže
tříčlenných družstev suverénně vyhráli
z celkového počtu 90 účastníků.
V závěru šachové sezony se rozhodl náš
šachový klub uspořádat 27.4.2019 ,,2. ročník mariáše pod čapím hnízdem“ v restauraci U Mrázků ve Velkých Losinách. Tam se
místo garde, matu, ozývaly fleky a refleky.
Změna je život, a tak už v letních měsících
nás čekají cca 4 šachové turnaje, největší
na Slovensku v Senici.
Všem čtenářům přejeme krásné léto
a pěknou dovolenou, když ne u moře, alespoň na zahrádkách nebo v losinských Termálních lázních. Vždyť tisíce lidí tráví dovolenou právě u nás ve Velkých Losinách.
Klézl František, Bureš Vladimír,
Viktorin Petr – předseda ŠK

TJ SOKOL
Po dlouhé zimní přestávce se nám již rozběhly všechny soutěže, které naše družstva
obsazují. Samozřejmě tomu předcházela příprava, která se převážně odehrávala pod střechou tělocvičny a Areálu zdraví. To se týkalo
hlavně mladších kategorií, ti starší využívali
tvrdé zimní přírody a také umělé trávy v Šumperku. Dnes je to běžně používaný povrch pro
přípravné zápasy v zimním období, naštěstí
nemáme Šumperk tak daleko, jenže vše má
své pro i proti. Za používání musíme zaplatit
nemalé peníze, navíc i obsazenost umělky je
velká, takže dostat se do volného pole časového harmonogramu je dost složité. Proto

jsme přijali s povděkem zprávu o uvažované
výstavbě podobného hřiště i u nás, v blízkosti stadionu. Start do soutěží bývá pro nás většinou složitý. Zvláště u mládeže se tak stává,
že přechází z haly přímo na přírodní trávník
a trvá trochu déle, než si na trávu místo palubky, zvyknou. Muži využívali umělé trávy
více než mládež, takže byli na jaro připravenější, což se pozitivně projevilo v prvních
dvou zápasech. V Mohelnici po výborném
výkonu to ještě nestačilo na body, když po
prohře 4:5 jsme hlavně litovali chyb v obraně,
ale i domácí hráči a diváci ocenili naši hru.
V domácím utkání naši dobrou formu odnes-

NEDĚLE

28. 4.

16.00

VELKÉ LOSINY

*

FC Kralice na Hané

NEDĚLE

5. 5.

16.30

VELKÉ LOSINY

*

FC Želatovice

NEDĚLE

19. 5.

17.00

VELKÉ LOSINY

*

FK Šternberk

NEDĚLE

2. 6.

17.00

VELKÉ LOSINY

*

Tatran Všechovice

NEDĚLE

16. 6.

17.00

VELKÉ LOSINY

*

Tatran Litovel

lo mužstvo Dolan, které si odvezlo hned osm
branek ve své síti. Jedinou obdrženou branku jsme jim darovali opět po naší chybě jako
na zlatém podnosu. Ve třetím zápase jsme
prohráli na hřišti vedoucího Lutína. Tady musíme sportovně přiznat, že jsme narazili na
tým, který má velmi dobrou formu a dokázal,
že tabulku vede oprávněně. Prohra 1:3 byla
ještě přijatelná. Mládež byla méně úspěšná,
ale převážně jsou odehrány jen jeden až dva
zápasy, což je málo k vyvozování nějakých
závěrů, a to i kvůli jejím problémům se zimní
přípravou popsanou výše. Máme před sebou ještě plné dva měsíce soutěží, spoustu
zápasů všech kategorií. Snad se nám bude
práce dařit. Pro fandy mužského fotbalu
jen poznámka: poslední dva domácí zápasy
skončily shodně 8:1, tak je určitě se na co se
dívat. Tak bychom vás rádi všechny pozvali
na další zápasy mužů na našem hřišti - viz
přiložený rozpis utkání.
Milan Grézl – sekretář FO

SPORT A SPORTOVNÍ AKTIVITY
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SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 2019 – „REJ MASEK“
Plesovou šňůru ve Velkých Losinách
zakončily 2. března 2019 již tradičně Sokolské šibřinky. Večerní program zahájili nestárnoucí manželé Hoškovi ladným
úvodním waltzem, dále nás celým večerem provázel zdatný moderátor pan Lukáš
Šefraný a hudební skupina YANTAR band,
která nenechala nikoho sedět. I letos náš
ples přilákal mnoho tanečníků bez masek
i v maskách. O nápaditost opravdu nebyla
nouze, a tak i někteří rodinní příslušníci se
vzájemně nepoznávali. Na slušné chování
hostů dohlížely dvě krásné, ale přísné policistky, takže ani spravedlivá porota se při
pohledu na jejich revolvery neodvážila udělit cenu za nejlepší masku nikomu jinému.
Bohaté občerstvení, v jehož nabídce nechyběl pověstný guláš mistra kuchaře pana
Pavla Žídka, zajistili pořadatelé - členové
TJ Sokol Velké Losiny. Pro mlsné jazýčky
byla navíc připravena pyramida s ovocem
a čokoládová fontána. Následovala dvě
naprosto originální vystoupení v podání
našich fotbalistů. Nejprve naši „staří páni“

v netradiční módní přehlídce představili kolekci šatů pro rok 2019 od známých
módních návrhářů, přičemž nikdo nepochyboval o tom, že šlo výhradně o ty největší
módní hity. Jsme si naprosto jisti, že si
dámy z Velkých Losin ihned po plese doplnily šatník a brzy budeme moci zhlédnout
tyto neotřelé novinky i v ulicích naší obce.
Následovalo představení QUEEN, v čele s
Freddiem Mercurym, a jejich „Bohemian
Rhapsody“ v podání fotbalistů A týmu –
a k tomu už není co dodat. Úspěch tohoto fenomenálního uskupení již několik let
udává kulturní tempo celého Svazku obcí
údolí Desné. O společné fotografie se postaral profesionální fotograf, který zachytil
na památku každý náš okamžik do obecní kroniky. Tombola byla nabitá cenami
tak, že prakticky nikdo z hostů neodešel
s prázdnou.
Děkujeme všem sponzorům, a také všem
lidem, kteří nám pomohli s přípravou a organizací.
Za TJ Sokol Velké Losiny,
Karel Minařík - předseda

Bistro Jarka V. Losiny
Bláha Petr
Blue Star bowling
CARent Praha, s.r.o.(Ford Šumperk)
Centrum sociálních služeb Pomněnka,z.ú.
COQUI
Drogerie DEX
FAST Integration
Hatalová Iveta
Hetmánek Lukáš - OBI
Hospůdka Na obuvi Rapotín
Hošek František
Hoškovi Petr a Růžena
JASS FRESH
Kaňová Hana
Krakens s.r.o.
KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Liďáková Jana
Loges Trade s.r.o.
Mika Jiří
MK Fruit s.r.o.
Multimedia Art V. Losiny
NOWACO
Obec Velké Losiny
Obuv STIVAL
Pekárna Hanušovice
Pekárny PENAM
Penzion Pod Trámkama Vikýřovice
Pila Drábek Milan
Pivovar Holba
Pizzeria Istria
Pořízková Jitka
Ptáček Josef
Restaurace Red Rat
Rozsypalovi Pavel a Aleš
Ruční papírna Velké Losiny
Řeznictví Krásno
Řeznictví Újezd
Servind Castrol s.r.o.
Sportcom - Radek Svedek
Stavebniny DEK
Štěpánek Robert
Termální lázně V. Losiny
TJ Sokol Velké Losiny z.s.
Vinařství Herůfek Zaječí

INZERCE A UPOZORNĚNÍ
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hledám
byt nebo dům k prodeji
či pronájmu ve Velkých
Losinách. Děkuji s úctou
Tomáš Solař

DĚKUJEME ZA PODPORU
TĚMTO SPONZORŮM

e vrátit
PS: Chceme s ch losin
elký
s dětmi do v

zn: spěchá

tel.: 731 196 647
mail: tom@tomas-solar.com

ZE ŽIVOTA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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SDH ŽÁROVÁ – ŽÁROVSKÁ HOSPŮKDA OŽILA KULEČNÍKEM
V sobotu 23.02.2019 proběhl v naší
žárovské hospůdce tradiční kulečníkový
turnaj. Turnaje se zúčastnilo 10 hráčů ze
Žárové a 8 hráčů z Vernířovic. Zápas o putovní pohár trval 14 hodin. V průběhu turnaje bylo podáváno občerstvení, aby hráči
měli po celou dobu zápasu dostatek sil.
Na třetím místě se umístil Libor Cagášek
ml., na druhém místě Tomáš Šolc a na prvním místě Pavel Koukal, který tímto získal
putovní pohár pro Žárovou. Vítězové obdrželi dárkové balíčky a každý účastník malou pozornost. Kulečníkový turnaj proběhl
v dobré náladě a ke spokojenosti všech
zúčastněných.
Zdenka Vepřková

SDH MARŠÍKOV - JARNÍ ÚKLID MARŠÍKOVA
V sobotu 6. 4. 2019 se uskutečnil jarní úklid Maršíkova a opět bylo co sbírat.
Nashromáždilo se hned několik pytlů odpadků i staré pneumatiky. Tímto bychom
chtěli ještě jednou poděkovat těm, co
přidali ruku k dílu. Nyní se sbor začíná
soustředit na nastávající soutěžní sezónu
a samozřejmě už započaly i přípravy na
tradiční Maršíkovskou pouť, na kterou jste
všichni srdečně zváni (více informací na
plakátu či facebookových stránkách SDH
Maršíkov).
Za SDH Maršíkov
tisková mluvčí Barbora Vaculíková

KULTURNÍ KOMISE MARŠÍKOV – MASOPUSTNÍ POCHOD MARŠÍKOVEM
Dne 4. března se konal již 7. Masopustní
pochod Maršíkovem. Masopust je období,
které nastává po svátku Tří králů a končí
Popeleční středou o velikonočních svátcích. Zřejmě má původ v předkřesťanských oslavách konce zimy. Poslední tři
dny, které jsou zvány ostatky, fašank či přímo masopust se koná průvod masek a taneční zábava s pochováním basy. A tak
v Maršíkově všem milým lidem, kteří nás
pohostí a obdarují rozdáváme symbolické
perníkové sluníčko. Masopust je neodmyslitelně spojen s průvodem maškar, mezi
něž patří např. smrtka, bába s nůší, vodník,
kominík, kobyla, kašpárek, medvěd a další. Tanec maškar s medvědem měl přinést
kromě plodnosti bohatou úrodu a prosperitu dobytka.
Rej masek byl vždy rozverný. Většinou
se jednalo o obchůzku od domu k domu,
přičemž se zpívalo, tancovalo a žertovalo
na adresu jejich obyvatel. Někdy se žertování neomezilo jen na slovní zlomyslnosti,
ale došlo i na mazání sazemi a házení do
sněhu.
Z těchto tradic vycházíme i v Maršíko-

vě. U každého domu zazpíváme, medvěd
zatancuje s „panímámou“, dostaneme
kořaličku, koblihy, zákusky, chlebíčky i příspěvek do kasičky.
Po obchůzce vesnicí se ve večerních hodinách navrátíme do kulturního domu, kde
pochováme basu.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří pro
nás připravili pohoštění a darovali nám finanční příspěvek. Zároveň se omlouváme
těm, kterým jsme v rámci tradice vyvedli
nějakou skopičinu.
Za Kulturní a společenskou komisi
Maršíkov Lenka Šviková

21 | VELKOLOSINSKÉ PRAMENY

INZERCE A UPOZORNĚNÍ

Kamenictví KOVÁČ
informuje

Kamenictví Kováč z Hrabenova bude každou
středu od 11:45 hod. do 12:00 hod. přijímat
objednávky na místním hřbitově. Je možné
si objednat výrobu nových pomníků ze žuly,
žulové rámy, sokly, krycí desky, zhotovení
betonových základů, opravy pomníků, rámů,
sekání nápisů a další práce a služby.
Schůzku je možno si sjednat i jiný den a jiném
čase na telefonním čísle 605 946 468. Stačí
prozvonit a my se ozveme.

Julius Kováč
Hrabenov 129
789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 73041394
kamenictvikovac@seznam.cz

Dobrý den Vážení spoluobčané.
Dne 1. 5. 2019 Vás rádi uvítáme na znovu otevření restauračního zařízení
v Areálu Zdraví. Budeme zde nabízet kávy, limonády, zmrzlinu, dezerty a něco
malého k jídlu. Přijďte si odpočinout a své ratolesti nechte blbnout na hřišti.
Budeme se na Vás těšit

S pozdravem Roman Miller

INZERCE A UPOZORNĚNÍ
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TERMÁLY LOSINY otevírají venkovní areál
I přes to, že je léto ještě za dveřmi, v termálním parku
TERMÁLY LOSINY můžete již brzy nasát tu pravou „letní“
atmosféru. Venkovní areál termálního parku plánujeme otevřít
od 19. dubna 2019. Užijte si koupání pod širým nebem ve
čtyřech venkovních termálních bazénech s teplotou vody okolo 33 °C.
Těšit se můžete na aktivní bazén s tobogánem, relaxační
bazén s vířivými lehátky a sedátky. Nejmenší návštěvníci si užijí
řádění v dětském brouzdališti. Samozřejmě nechybí ani vodní
atrakce – tobogán, skluzavka, hřiby, vodní ježek, trysky vodního
pramene a chrliče. Součástí venkovního areálu je také relaxační
bazén s průplavem do vnitřní části, který je otevřen celoročně.
Pět vnitřních termálních bazénů slouží nejen k relaxaci, ale
i k aktivní zábavě.
I letos se můžete těšit na pestré animační programy pro děti
a cvičení v bazénech pro dospělé. Rodiny s dětmi si užijí moře
zábavy také v dětském koutku nebo na dětském hřišti.

Termíkův Den dětí
Užijte si nezapomenutelný Den dětí v termálním parku TERMÁLY LOSINY. Díky otevřenému venkovnímu areálu
si Vaše děti užijí moře zábavy a Vy si můžete na lehátkách relaxovat, odpočívat a kochat se krásným výhledem
na Jeseníky nebo Vaše ratolesti.

Na co se můžete těšit:
V pátek 31. května se těšte na výhodné vstupné pro dítě:
• vstup pouze za 1 Kč pro dítě – při doprovodu dvou dospělých osob
• vstup s 50% slevou pro dítě – při doprovodu jedné dospělé osoby
V sobotu 1. června bude od 11.00 – 18.00 hodin probíhat zábavný
program pro děti: pohybové hry ve vodě i na suchu, soutěže,
dárečky, řádění s našim maskotem TERMÍKEM, cvičení ve vodě
a míchání nealko drinků. Přijeďte si s dětmi užít den plný zábavy
a řádění v devíti termálních bazénech a na vodních atrakcích.

www.termaly-losiny.cz
Nabídka Wellness hotelu DIANA CHŘESTOVÉ MENU 1. - 31. 5. 2019
Sezona chřestu je v plném proudu, a proto by tato královská zelenina neměla chybět v jarním jídelníčku naší skvělé kuchyně. Přijďte okusit její
výjimečné účinky pro zdraví a krásu do Wellness hotelu DIANA, kde pro Vás šéuchař se svým týmem připravil speciální chřestové menu.
Polévka
Chřestový krém s bylinkovými krutony
Hlavní chod
150 g Gratinovaný bílý chřest s italskou pancettou a kozím sýrem, rozpečená bagetka
250 g Chřestový salát s cherry rajčátky, frissé salátem a křepelčími vejci, rozpečená ciabatta
150 g Restovaný zelený chřest s pečeným válečkem z panenky v seráno šunce, přelitý pepřovým krémem
250 g Tagliatelle se špičkami chřestu, sušenými rajčaty a ﬁlírovaným prsíčkem Supreme, sypané parmazánem

49 Kč

145 Kč
145 Kč
185 Kč
185 Kč

www.diana-losiny.cz
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